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ВСТУП 

 

Фрагменти довкілля, пізнані людиною, повинні бути названі. Це предмети, 

ознаки, дії тощо. Проте є найменування, яким належить особливе місце в 

системі мови. Це власні назви, розмаїття яких сприяло виникненню особливої 

галузі мовознавства – ономастики (від грец. onomastike «мистецтво давати 

імена»). До складу ономастики входить низка розділів, які традиційно 

виокремлюють відповідно до категорій власних імен. Як самостійна галузь 

функціонує антропоніміка – розділ ономастики, що вивчає загальні та часткові 

питання найменувань людей. Вона сформувалася наприкінці 60-х років ХХ 

століття. Українські антропоніми – це назви людей, що склалися на українській 

етнічній території відповідно до словотвірних закономірностей та 

ономастичних моделей національної мови. 

Основоположником антропоніміки в Україні вважають Івана Франка, який 

у праці «Причинки до української ономастики» [41] наголошував на тому, що 

особові назви є матеріалом дослідження як для філолога, так і для історика та 

етнографа. Чітку класифікацію українських особових назв прізвищевого зразка 

запропонував  В. Охрімович у дослідженні «Знадоби до пізнання народних 

звичаїв і поглядів правових» [27].                                                                                                     

Детальний аналіз української антропоніміки простежено в працях 

Ю.Редька [29], М. Худаша [42], П. Чучки [46] та В. Німчука [25]. Українські 

прізвища ґрунтовно досліджували О. Ткаченко [40], І. Железняк [13],                              

І. Сухомлин [36] та інші мовознавці. Водночас на сьогодні ще недостатньо  

повно досліджено прізвища та прізвиська окремих регіонів України.  

Онімний простір української мови репрезентує низку ономастичних 

підсистем, що ґрунтуються як на загальних властивостях людського 

мовомислення, так і на позалінгвальних чинниках, що відбивають національну 

специфіку власних назв. Із-поміж комплексного аналізу онімів за 

універсальними зразками в роботі актуалізуємо географічний та історичний 

аспекти, що належать до основних у царині власних найменувань.  
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Актуальність роботи вбачаємо в необхідності комплексного дослідження 

прізвищ і прізвиськ конкретного населеного пункту, що становить інтерес як 

для етнографів, так і для мовознавців.                                                                                        

Об’єктом дослідження є прізвища й прізвиська села Бурімки Ічнянського 

району Чернігівської області.                                                                                                         

Предметом аналізу є семантико-етимологічні особливості прізвищ і 

прізвиськ села Бурімки на Ічнянщині.   

Мета роботи –  комплексний аналіз прізвищ і прізвиськ села Бурімки 

Ічнянського району Чернігівської області, з’ясування їх походження на основі 

принципу наукової етимології та особливостей національного й 

територіального мотивування.  

Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань:   

1) опрацювати теоретичну літературу з ономастики;                                                                                                                           

2) зібрати фактичний матеріал для аналізу;  

3) розмежувати прізвища й прізвиська села Бурімки; 

4) здійснити класифікацію досліджуваних прізвищ і прізвиськ за  

тематичними групами; 

5) визначити семантику антропонімів с. Бурімки, пояснити їх етимологію  

на основі наукових джерел та обґрунтувань місцевих жителів.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вона є першим дослідженням 

антропоніміки села Бурімки на Ічнянщині.  

Теоретичне значення роботи полягає в обґрунтуванні поєднання 

наукових та територіально мотивованих підходів до встановлення походження 

окремих прізвищ та прізвиськ досліджуваної місцевості, у визначенні 

принципів їх класифікації.                                                                                 

Практична цінність праці. Зібраний фактичний матеріал можна 

використовувати у вишах на заняттях із етнолінгвістики, лінгвокультурології;  

у загальноосвітній школі на уроках народознавства, вивчаючи родоводи, 

генеалогії, на позакласних заходах з фаху; у процесі написання дипломних та 

магістерських робіт. 
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Методи дослідження: описовий, спостереження, порівняльно-

історичний, прийоми класифікації, систематизації та аналізу мовних одиниць.  

Структура роботи. Праця складається зі вступу, трьох розділів, у яких 

проаналізовано етимологію прізвищ і прізвиськ села Бурімки Ічнянського 

району Чернігівської області; висновків та списку використаної літератури.  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ 

АНТРОПОНІМІКОНУ В УКРАЇНСЬКОМУ 

МОВОЗНАВСТВІ 

1.1. Антропоніміка – складник ономастики 
 

Ономастика як спеціальна наука, що вивчає історію виникнення імен, бере 

початки з Київської Русі, зокрема досліджень Нестора Літописця (ХІІ ст.). Це 

були дещо спрощені пояснення етнічних назв слов’ян, окремих територіальних 

і особових назв.  

Період 60–70-х рр. XX ст. мовознавці вважають найпліднішим для 

української ономастики. Головну увагу на той час зосереджували на двох 

ономастичних галузях – топоніміці й антропоніміці. «Топоніміка  (від грец. 

topos «місце» й onoma «ім’я, назва») вивчає географічні назви, їх походження, 

смислове значення, розвиток, сучасний стан, написання та вимову, а також 

природні й соціальні умови минулого, за яких дані назви виникли» [21, с. 124].  

«Антропоніміка (від грец. anthropos «людина», onyma «ім’я») – спеціальна 

історична дисципліна, розділ ономастики й лексикології, що вивчає власні 

імена людей, спадкові особові назви, прізвища, прізвиська, а також псевдоніми 

й криптоніми» [1].   

Онімний простір українців формувався протягом тривалого часу. Сьогодні 

можна розглядати українську ономастичну лексику крізь призму історії 

українського народу.   

Видатний мовознавець В.Німчук був першим у виробленні засад вивчення 

онімів. Учений підготував проект української ономастичної термінології.   

пропозицією В. Німчука, у науковий обіг уведено такі терміни: автоетнонім 

(буквально – «самоназва народу»), антропоніми (власні назви людей), 

астроніми (назви небесних тіл), гелоніми (назви боліт), гідроніми (назви річок), 
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катойконіми (назви мешканців певної місцевості), лімноніми (назви озер), 

топоніми (назви місцевості), хороніми (назви сіл) та багато інших [25]. 

Окремої уваги заслуговує питання розрізнення в сучасній ономастиці 

понять «українські особові імена» та «особові імена українців». Дослідники 

розкрили його на прикладі антропонімної категорії прізвищ. На думку                      

Ю. Редька, українськими варто вважати всі прізвища осіб української 

національності. До них науковець також послідовно зараховує всі прізвища 

іншомовного походження, носіями яких є українці [29].  

Відомий український ономаст П. Чучка зауважує, що поняття «прізвища 

українців» акумулює в собі вказівку на національну належність носія, тому 

логічно зараховувати до цієї групи всі без винятку прізвища осіб української 

національності, якщо їх носії вважають себе українцями. Натомість підставою 

виділення групи «українські прізвища» є саме етимологічний чинник. До таких 

П. Чучка зараховує лише ті прізвища, що утворені засобами та способами 

українського словотвору від слів української мови [46]. 

 

1.2. Основні аспекти вивчення антропоніміки в працях 

українських мовознавців 

 

Прізвища – важливе джерело для дослідження мови, історії, матеріальної й 

духовної культури нашого народу. Питання давності українських прізвищ 

належить до дискусійних, оскільки воно не знайшло одностайного вирішення у 

вітчизняній ономастиці. П.Чучка вважає прізвища наймолодшим класом 

особових назв в українській антропонімії. Вони покликані називати родину та 

кожного з її членів і в такий спосіб визначати місце іменованого в суспільстві 

[46, с. 23].                                                                         

Досить повне визначення терміна пропонує М. Худаш: «Прізвище – це 

набуте одразу після народження в спадок від батька або (у передбачених 

законом випадках) матері офіційно закріплене за конкретним родом незмінне 
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спадкове найменування особи, яке під час реєстрування шлюбу переходить від 

чоловіка до дружини або навпаки і в офіційній практиці називання в 

обов’язковому порядку додається до власного імені й назви по батькові» [42,                             

с. 87]. М. Худаш твердить, що «про українські прізвища в сучасному розумінні 

можна говорити (і то умовно), починаючи з 30-х років ХІХ ст., відколи на всій 

території були вже запроваджені кодифіковане право та відповідні правила 

користування особовими назвами» [43, с. 46].  

На окрему увагу заслуговує монографія М. Худаша «З історії української 

антропонімії»,у якій розглянуто цілий комплекс антропонімічних проблем. 

Власні імена потрактовано як основа для творення прізвищ та прізвиськ [42, 

с.38].  

Прізвища з’явилися за тих часів, коли люди почали селитися великими 

гуртами, займатися різними ремеслами, торгувати, мандрувати, одержувати 

маєтки, титули. І. Сокол указує, що «спочатку спадкові родові назви побутують 

у середовищі вищих верств феодального суспільства – князів, магнатів, 

власників земельних володінь і маєтків. Вони купували й продавали землі, 

передавали їх у спадок своїм дітям, а такі дії потребували оформлення певних 

юридичних документів, самого тільки імені для цього було вже замало» [33,                  

с. 33]. Основна ж маса населення України – селянство – тривалий час 

залишалася без прізвищ, оскільки більшість були кріпаками й не мали ніяких 

юридичних документів [41]. 

Л. Масенко у праці «Українські імена та прізвища» розглядає процес 

виникнення й побутування українських імен та прізвищ у тісному зв’язку з 

історією народу й зазначає, що «в минулі віки в адміністративно-юридичній 

практиці для позначення людини використовували різноманітні мовні засоби. 

Уживалися одночленні найменування, виражені індивідуальним ім’ям,   

двочленні, що складалися із християнського імені й пароніма, і тричленні, 

виражені християнським іменем, патронімом і прізвиськом або описовою 

назвою» [22, с. 20].  Дослідниця наголошує на тому, що особові назви, 



9 
 

зафіксовані в староукраїнських пам’ятках, не можна вважати прізвищами в 

сучасному розумінні, адже вони не були спадковими найменуваннями.  

Український антропонімічний термін прізвище не відразу усталився в 

літературній мові. М. Жовтобрюх наводить низку лексем, що вживалися в 

значенні praenomen у працях різних дослідників: прізвище, прізвисько, 

прозвання, назвище, фамілія [14, с. 84].  

Антропонімічні типи українських прізвищ, що побутують на всій території 

України, мають виразний регіональний розподіл за ступенем поширення.                          

І. Сокол зазначає: «Якщо прізвища на -енко можна вважати основним 

східноукраїнським типом, то прізвища на -ук (-юк), -чук належать до 

західноукраїнського» [33, с. 34]. Українські прізвища на -енко вважаються 

найтиповішими для українців, але не тому, що становлять найбільшу групу, а 

тому, що майже не трапляються в інших слов’янських мовах.  

На думку П. Чучки, «головне призначення прізвища полягає в об’єднанні 

групи кровноспоріднених осіб, аби в такий спосіб, за допомогою цього 

соціального знака відрізняти та протиставляти один родинний осередок 

іншому». У прізвищах будь-якого народу дослідник виділяє ознаки трьох 

різних вимірів: 

  ознаки глобальні, які притаманні прізвищам кожного суспільства; 

  ознаки національні, які властиві прізвищам лише одного народу; 

  ознаки регіональні, характерні не для всієї нації, а для окремого регіону 

[46, с. 23].  

У «Довіднику українських прізвищ» детально розглянуто семантику 

твірних основ українсяких прізвищ [29].  Ю.Редько стверджує, що «матеріалом 

для творення українських прізвищ були чотири основні джерела: 

а) імена;  

б) назви місця проживання чи походження; 

в) назви постійного заняття (професії);  

г) індивідуальні ознаки (фізичні, психічні чи інші властивості) першого 

носія прізвища» [29, с. 34]. 
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Отже, прізвища, в сучасному розумінні цього слова, – спадкові 

найменування, які в єдиній незмінній формі переходили від батька до сина.   

З’ясування проблеми походження сучасних українських прізвищ 

передбачає характеристику вуличних прізвиськ. «Прізвисько – найменування, 

яке іноді дається людині (крім справжнього прізвища та імені) й указує на яку-

небудь рису характеру, зовнішності, діяльності, звичок; часто поширюється на 

цілий рід і передається від покоління до покоління [12, с. 484]. Вивчення 

українських прізвиськ розпочалося з праць В.Охрімовича [27],  П. Чучки [46],  

І.Франка [41], І. Сухомлина [36],  М. Тимінського [38], В. Павлюк [28],                        

В. Тихоши [39]. Паралельне побутування офіційного й вуличного прізвища                 

П. Чучка відзначає як типову рису сучасного сільського антропонімікону: 

«Найсуттєвішу різницю між прізвиськами та прізвищами воно [населення] 

вбачає лише в тому, що перші відповідають на питання «Як ся кличе?», а другі 

– на питання «Як ся пише?» [46, с. 32].  

Уперше  на  значному  фактичному  матеріалі  прізвиська  проаналізував                        

І. Франко у праці «Причинки до української ономастики» [41]. На думку                        

І. Сухомлина, неофіційне прізвище (прізвисько) відбиває реальні риси 

зовнішності, характеру носія або свідчить про ступінь родинних стосунків  його  

з  іншими  членами  сім’ї  [36, c.  37].   

Дослідниця В. Тихоша розглянула семантичні особливості сільських 

прізвиськ Херсонщини й зазначила, що «прізвиська – це промовисті 

іменування, кожне з яких зберігає внутрішню форму, а отже, її первісну 

мотивацію» [39]. М. Тимінський, використовуючи  досвід  своїх попередників,  

уперше порушив проблему мотиваційної класифікації прізвиськ, узагальнив і 

максимально спростив її [38].  

Отже, вивчення антропонімії належить до важливих і цікавих проблем 

сучасного мовознавства. Власні найменування людей становлять і для історії, 

етнографії, демографії тощо. Мовознавці вивчали частотність уживання 

прізвищ, виокремлювали етимологічні групи, досліджували способи творення 

найменувань, їх варіативність, семантику й структуру твірних основ тощо 
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РОЗДІЛ 2. СЕМАНТИЧНА МОТИВАЦІЯ ПРІЗВИЩ 

СЕЛА БУРІМКИ ІЧНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Дослідження прізвищ села Бурімки здійснювалося на основі Господарської 

книги Бурімської сільської ради. Аналіз виявив такі групи антропонімів: 

1) прізвища, утворені від власних імен людей (38 назв); 

2) прізвища, що відображають індивідуальні ознаки людини (19); 

3) прізвища, в основі яких назви постійного роду занять першого їх 

носія (9); 

4) прізвища, що походять від назв тварин (4). 

Витлумачимо семантику деяких із них.  

2.1. Прізвища, утворені від власних імен 
 

Вибору імені наші предки надавали величезного значення. І досі в народі 

існує чимало повір’їв, пов’язаних із називанням дітей. Так, на півдні України 

вважають, що вибирати ім’я немовляті має наймолодший член сім’ї (діти ще не 

втратили природного зв’язку з космосом), подекуди – навпаки, вважають, що 

ім’я має давати найстарший член родини (як наймудріший). Як тільки виникла 

потреба розрізняти осіб з однаковими іменами, було створено постійні родові 

назви. Тому природно, що першою основою для творення цих назв стали саме 

імена – переважно батька, діда чи іншого предка.  

За спостереженнями Ю. Редька, «основою для творення відіменних 

прізвищ стало понад двісті власних імен. Найчастіше це були чоловічі імена, 

тобто імена чоловічого предка роду. З-поміж жіночих найпродуктивнішим 

виявилось – Марія» [29, с. 9]. 
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Серед прізвищ с. Бурімки одну з найбільших груп (38 найменувань) 

становлять саме відіменні. Усі вони утворені від власних назв чоловіків. До цієї 

групи належать прізвища, етимологічно прозорі, а також утворені від давніх 

імен:                                                                       

                                                                            

                                         ,                                       

                                                                              

                                                                                 

                          .  

За характером походження імен, від яких вони утворені, відіменні 

прізвища умовно можна поділити на такі підгрупи: 

а) прізвища, утворені від імен грецького походження (18); 

б) прізвища, утворені від імен латинського походження (4);                                                                                                       

в) прізвища, утворені від імен давньоєврейського походження (8) 

г) прізвища, утворені від імен, що походять з інших мов (8). 

Серед цих підгруп кількісно найбільшою є підгрупа прізвищ, утворених 

від імен грецького походження. До неї належать вісімнадцять особових 

найменувань:                                                            

                                                                              

                                                                    .    

Прізвище              походить від основи християнського імені Герасим. 

Грецьке «gerasmios» означає «поважний, шановний». Спочатку суфікс -енк-, за 

допомогою якого утворилося прізвище, мав наступні значення: «маленький», 

«син». Саме тому Герасименко сприймалося як «син Герасима». Пізніше суфікс 

утратив своє пряме значення й зберігся лише як прізвищевий.  

Прізвище            утворилося від імені Димитрій (Дмитро), що означає 

«той, що належить Деметрі». У грецькій міфології Деметра – богиня 

плодючості, покровителька землеробства [30, с. 56].                                                                                                                                                                            
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Найменування на зразок          ,          утворилися від канонічного 

чоловічого імені Карпо (грец. «karpos» –  плід, приносити користь) [30, с. 67]. В 

основі названих прізвищ мирське ім’я Карпо, що походить від назви риби. Від 

грецького імені Кирик («keryx» – оповісник, гонець, вісник) [30, с. 67] 

утворилося відповідне прізвище           . Карпець та Кириченко є 

частовживаними прізвищами села Бурімки.                              

Процес утворення зменшених форм повних імен був довготривалим. 

Прізвище           з’явилося пізніше, ніж чоловіче ім’я Ярош (з грецької – 

«освячений Богом») як  коротка форма від Ярослав чи Єрофій. Це прізвище в 

досліджуваному населеному пункті частовживане. Подібні шляхи творення 

прізвища          (від Васько, Васко (Василь) – з грецької «цар», можливо, від 

жіночого – Васька). Проте І. Сухомлин наголошує, що «не всі повні імена мали 

зменшені форми й не від усіх цих форм походять сучасні ономастичні 

утворення» [36, с. 25].                                          

Другою є підгрупа прізвищ, утворених від імен латинського походження (4 

одиниці). Сюди належать такі особові найменування:                         

                    .  

Прізвище           утворилося від імені Костянтин (з латинської 

«constantis» – постійний, стійкий [30, с. 69]). В основі прізвища – одна з форм 

цього імені – Костюша.  

Власні імена Мартин (з латинської Martius, присвійний прикметник до 

Mars, буквально означає «присвячений Марсові», тобто войовничий) та Марко 

(з латинської marcus – молоток чи marceo – бути млявим, в’ялим) [30, с. 75] 

стали основами для творення прізвищ             та          .  

Антропонім           – походить від християнського імені Павло 

(«paulus» – малий) [30, с. 88].  

Третю підгрупу утворюють прізвища, що походять від імен з 

давньоєврейською етимологією –                                            

                                    .  
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Найпоширенішим серед українського народу довгий час було ім’я Іван. 

Від нього виникло до 130 прізвищ, зокрема й досліджувані в роботі:             

                    два перші з яких є частовживаними. З давньоєврейської мови 

ім’я Іван буквально означає «Бог змилосердився, Бог помилував» [30, с. 61]. 

Прізвище            утворене від наймення Іванко, що є пестливою формою 

імені Іван;         – від імені Іван із фонетичною модифікацією; прізвище 

          походить від пестливої форми Івашко.                                                                            

Особові найменування на зразок                               утворилися 

від імені Семен, що з давньоєврейської мови перекладається як «чути, слухати» 

[30, с. 98], за допомогою відповідних суфіксів -ець, -ов-, -к-. Серед цих 

антропонімів Сенько вживається найчастіше.  

Антропонім       походить від здрібнілої форми біблійного імені Яків – 

Яць, яке з давньоєврейської означає «той, що їде слідом» [30, с. 111]. За 

легендою, Яків схопив свого першонародженого брата-близнюка за п’яту, щоб 

не відстати від нього.  

Останню серед відіменних становить підгрупа прізвищ, утворених від 

імен, що походять з інших мов (8 найменувань). До них належать:            

                                                                .  

Прізвища           та          утворилися від основ запозичених з 

польської мови імен Войцех та Ян (Янко) за допомогою суфіксів -чук та -енк- з 

чергуванням приголосних [х] – [ш], [к] – [ч] [26, с. 112]. 

Антропонім          походить від запозиченого з румунської мови імені 

Даць [30, с. 9]. Скандинавське ім’я Олег ( Helgi – святий, священний) [30, с. 84] 

стало основою для сучасного прізвища        , що утворилося за допомогою 

суфікса -к- та чергування приголосних.  

Цікавими є прізвища        та        , утворені лексико-семантичним 

способом від однойменних народних імен. У дохристиянські часи багатьом 

іменам приписували великий вплив на долю їх носіїв. Наприклад, даючи ім’я 

       , мати виконувала певний обряд: за суто символічну плату продавала 

своє дитя жінці, у якої діти росли здоровими. Потім дитина знову поверталася 
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до рідної сім’ї. Такий ритуал повинен був обдурити злих духів, переконати, що 

дитина в цій родині чужа. Навіть сьогодні подекуди в Українських Карпатах 

трапляється цей давній народний звичай [3].  

Прізвище        походить від давньоруського імені Мороз. Так називали 

дитину, яка народилася під час сильних морозів. У східних слов’ян 

представлений казковий образ Мороза – богатиря, коваля, який сковує воду; 

діда-чаклуна, який обдаровує праведних дітей [12, с. 376-377]. 

Особове найменування           утворилося від власного імені Сава 

(Савка), що з арамейської мови («sabha») означає «старий», «дід» [30, с. 96]. 

Серед жителів села Бурімки прізвище Савченко користується популярністю (12 

найменувань). 

Іноді основою для творення прізвищ слугували жіночі імена. 

Найменування         походить від жіночого імені Педора, що є просторічною 

формою від Феодора (Федора) – жіночий аналог до Федір ( із грецької – «божий 

дар» [30, с. 105]). Відомо, що слов’янським мовам звук [ф] не властивий, саме 

тому його часто замінюють звуками [п] чи [х].  

Отже, прізвища, утворені від імен, складають кількісно значну частину 

досліджуваних українських прізвищ мешканців села Бурімка. Твірною основою 

аналізованих відіменних прізвищ є близько двохсот власних імен, із-поміж яких 

переважають чоловічі, оскільки членів родини, як правило, називали іменем 

чоловічого предка роду. До найпродуктивніших належать Іван, Карпо, Семен. 

2.2. Прізвища, що відображають індивідуальні ознаки людини 

 

Аналіз виявив, що основою для творення прізвищ могла бути характерна 

ознака, що виділяла людину з-поміж інших. Найменування такого зразка 

виникли з первісних прізвиськ. Л. Масенко зазначає, що «прізвиська, зокрема й 

спадкові, були невід’ємною рисою сільського народного антропонімікону. 

Показово, що навіть офіційне закріплення прізвищ не змогло витіснити вуличні 

прізвиська, які дожили до нашого часу» [22, с. 32]. 
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Вуличні прізвиська – своєрідна енциклопедія народного побуту, звичаїв, 

духовної культури. У них виразно відбився національний характер українців. 

Відмінність між двома видами додаткового найменування людини має чисто 

юридичний характер – прізвище є офіційним, документальним найменуванням, 

вуличне прізвисько побутує лише в усному мовленні.  

Велика кількість сучасних українських особових назв сягає корінням 

Запорізької Січі. Саме тут вуперше виникла потреба офіційної реєстрації 

козаків. За звичаями, новоприбулий до війська повинен був придбати 

прізвисько, під яким його записували до козацьких реєстрів.  

У результаті дослідження прізвищ села Бурімки, які відображають 

індивідуальні ознаки, вичленувалися підгрупи номенів за зовнішніми та 

внутрішніми властивостями носія, особливостями вдачі, одягу, розташування 

житла чи якимись іншими критеріями, що характеризують особу.  

Серед прізвищ села Бурімки, що утворилися від індивідуальних ознак 

першого їх носія, наявні такі:                                                   

                                                                             

                                                                 .  

Із-поміж досліджених у роботі домінують такі найменування, утворені за 

зовнішніми ознаками й властивостями:                                        

                                                                                  .  

Вони можуть вказувати на дуже розвинену або, навпаки, дефектну частину 

тіла –           (таке прізвище отримав той, хто мав велику голову); на каліцтво 

або фізичні вади –           (таке найменування закріпилося за тим, хто мав 

коротку або травмовану ногу, шкутильгав); на особливості зачіски –          

(носієм прізвища стала людина з гарним волоссям).  

Прізвища виникали нерідко через спадкові чи набуті вади предків. 

Неповнота слуху стала причиною появи найменування        . Той, хто 

недобачав, отримав прізвище         , той, хто затинався, –       .  

За особливостями вдачі першого носія виділяємо прізвища        і 

          , що походять від прізвиська давнього предка, який був небайдужий 
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до жінок. Той, хто був улесливим, надмірно або нещиро люб’язним, отримав 

прізвище            .  

Є прізвища, що відображають певну особливість одягу. Серед 

досліджуваних – це         . Очевидно, перший володар цього прізвиська, а 

пізніше офіційної особової назви, носив дорогі, гарні штани.  

Нерідко причиною виникнення вуличних найменувань людини були 

особливості розташування житла. Серед досліджуваних –             

(родоначальник жив у гірській місцевості),            (житло будувалося попід 

гаєм).   

Особа, у якої було щось зайве, перевищувало потрібну кількість, отримала 

прізвище       . У народі побутує фразеологізм «взяти через лишку», що 

означає зробити, сказати і т. ін. щось зайве, непотрібне [4, с. 61].  

Прізвище            обумовлене історичними подіями в Україні. Його 

основою став іменник        – відсутність свободи, повна залежність когось від 

кого- або чого-небудь [12, с. 391.]. Особа, предки якої були закріпачені, 

отримала прізвище Невольник.  

Отже, група прізвищ, утворених від індивідуальних ознак першого їх 

носія, є однією з найколоритніших. Вона виразно характеризує як позитивні, 

так і негативні риси людини, фізичні та психічні її властивості. Саме ці 

прізвища найяскравіше відображають національний характер українців. У 

дослідженні розглянуто прізвища, утворені за зовнішніми ознаками людини, її 

вадами, вдачею, особливими внутрішніми якостями.  

2.3. Прізвища, в основі яких назви постійного роду занять  

 

Значна частина українських прізвищ пов’язана із соціальною належністю 

або постійним заняттям першого носія. Такі найменування легко передавалися 

нащадкам і ставали спадковими, оскільки й сама професія дуже часто 

переходила від покоління до покоління. 
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Як зазначає М.Худаш: «Найбільш уживаними й найпоширенішими 

засобами додаткової ідентифікації особи від найдавніших часів були 

найменування по батькові, потім – за місцем проживання чи походження, за 

професією або заняттям…» [43, с. 41].  

Серед досліджуваних прізвищ с. Бурімки групу утворених від назв 

постійного роду занять першого носія становить незначна кількість – дев’ять 

назв. Народні найменування давніх професій зберігають такі прізвища, як 

                                                                               

              . Більшість із них зрозумілі сучасниим українцям, однак первісне 

значення деяких родових найменувань потребує спеціальних коментарів, 

оскільки назви багатьох професій, що були колись популярними в Україні, 

давно стали архаїзмами.  

Найменування, твірні основи яких пов’язані з різними видами занять і 

професій, особливо цікаві з погляду історії культури, оскільки вони 

відображають картину суспільного життя періоду виникнення й закріплення 

прізвищ (кінець XVII – початок XIX ст.) і мають зв’язок з такими галузями:  

«промисловість і ремесла», «сільське господарство», «культура та мистецтво», 

«церква і релігійне життя», «знаряддя праці». 

Аргументуючи першу підгрупу – «промисловість і ремесла», – слід 

зазначити, що промисловість до скасування кріпацтва знаходилася в 

зародковому стані, тому зрозуміло, що ті нечисленні особи, які займалися 

промислом, настільки відрізнялися від інших членів суспільства, що професія 

ставала не тільки їхньою особистою назвою, а й переходила до нащадків як 

родове прізвище. Антропонім            походить від фахоніма        – 

майстер, що куванням обробляє метал, виготовляє металеві предмети. Таємниче 

приміщення, у якому працює майстер, закурена кузня, вогонь, розпечений 

метал, сам вигляд ремісника – усе це посилювало віру в те, що ковалі – 

чаклуни, химородники; а природу ковальського ремесла приписували то Богові, 

то дияволові [12, с. 294 – 295]. 
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Номен         означає професію людини, яка займалася видобутком 

смоли.         – прізвище, утворене за родом заняття того, хто забиває худобу 

або птахів на м’ясо. 

Друга підгрупа – «сільське господарство» – представлена прізвищем 

          , що походить від «сипати, посипати, розсипати», тобто сіяти щось 

на полі чи городі. Сільське господарство пізніше стало провідною галуззю 

українців.  

Підгрупа «культура та мистецтво» репрезентована прізвищем           . 

В основі найменування лежить іменник       . Цілком імовірно, що предок 

сучасного носія цього прізвища був музикантом.  

Досліджуючи підгрупу «церква й релігійне життя», слід зауважити, що в 

XIX столітті популярними ставали прізвища духовенства. Значну групу 

представляють такі, що утворені від назв церковних свят та посад православної 

церкви. Але церковне прізвище не завжди означає наявність предка-

священнослужителя. У досліджуваній місцевості лише одне прізвище 

характеризує цю підгрупу –          . Найменування походить від назви 

служителя православної церкви (дяк – скорочено від диякон), що допомагає 

священику під час богослужіння. Дяки вчителювали в школах козацької 

України й пізніших часів,вивчали уставне письмо (звідси й назва таких дяків – 

уставники) [12, с. 210].  

 У підгрупі «знаряддя праці» показовими є такі прізвища:          – 

утворене від прізвиська, в основі якого лежить загальна назва «короб», тобто 

«плетена скриня або ящик», кошик, який використовують у побуті для 

зберігання або перенесення чого-небудь;       – походить від назви 

інструмента у вигляді загостреного металевого або кістяного стержня з ручкою, 

який використовується переважно для проколювання дірок [12, с. 649]. Таким 

прізвищем наділяли людей дуже швидкої вдачі, які здатні вислизнути з будь-

якої неприємної ситуації.  

Отже, вивчення прізвищ, в основах яких відображені назви давніх 

професій, занять, соціальних статусів, становить певну цінність для 
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дослідження економічно-виробничого життя будь-якого регіону,  розвитку 

промисловості, ремесел, торгівлі та сільського господарства. Такого роду 

найменування є джерелом для вивчення матеріальної та духовної культури.  

 

2.4. Прізвища, що походять від назв тварин 
 

Українські прізвища, які походять від назв тварин, називають анімальними 

(з англ. аnimal – «тварина»). Утворення прізвиська від назви тварини могли 

зумовити різні обставини: зовнішня подібність чи наявність схожих рис, 

властивостей або ж тотемічний уплив назв певних звірів.  

Прізвища, утворені від назв тварин, є найзагадковішою групою. Одну з 

причин їх творення виокремлює М. Худаш: «Найбільш популярним серед 

повір’їв було забобонне переконання, що в природі й навколишньому оточенні 

існують предмети і явища, особливо живі істоти й рослини, яких не любить 

«нечиста сила». Отже, якщо назвою, та ще й успішно вибраною з таких 

предметів, явищ, живих істот чи рослин, назвати дитину, то саме це ім’я 

правитиме їй за надійний захист» [43, с. 168].  

Серед прізвищ села Бурімки було виявлено лише чотири найменування, 

що походять від назв тварин:               ,             .  

Прізвище        належить до групи так званих «пташиних» прізвищ і 

походить від лексеми       – назви птаха з різнобарвним оперенням та великим 

волом ряду горобцеподібних. Це слово лягло в основу прізвиська Голуб, яке 

отримав чоловік, що займався розведенням голубів або був таким ніжним, як 

цей птах. Голуб здавна вважається Божою істотою, біблійним символом 

Святого Духа. За легендою, коли Христоса було розіп’ято на хресті, а воїни 

обходили Голгофу й перевіряли, хто ще живий, то голуб проворкував над 

Ісусом: «Умер!» (хоч той був ще живий). [12, с. 141 – 143].  
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Прізвище        походить від назви морського водоплавного птаха родини 

сивкових або наземного птаха ряду сивкоподібних, що селиться на узбережжі 

річок, озер, зрідка живе в чагарниках та лісах. У фольклорі – це символ 

засмученої матері-вдови, а також України-матері, що вивела дітей при битій 

дорозі, як у пісні І. Мазепи «Ой горе тій чайці». Крім того, таку ж назву має рід 

старого козацького човна [12, с. 633].  

Номен     походить від назви  комахи ряду твердокрилих, у якої верхні 

тверді крила захищають нижні прозорі, за допомогою яких вона літає. У 

переносному значенні так називають пронозливу, шахраювату, хитру людину 

(жук (або жуки) у голові означає дурість) [12, с. 226]. Жуком могли називати й 

чорняву людину. Крім того, за давніми переконаннями, Жук символізував 

завзятість, працьовитість і красу. 

        – прізвище утворене морфологічним суфіксальним способом (за 

допомогою суфікса -ов) від основи назви свійської жуйної тварини родини 

порожнисторогих, що живе переважно в горах. Козел – символ життєвої сили. 

Упертість козла-цапа породила вислів «ставати цапки», його маловартісність 

передає приказка «З козла ні шерсті, ні молока» [12, с. 298].  

Отже, за семантичною мотивацією прізвищ, утворених від назв тварин, 

можна говорити про давню фауну досліджуваного регіону, про поширення та 

популярність серед населення тієї чи іншої тварини.  

Аналіз прізвищ села Бурімки свідчить, що матеріалом для їх творення 

стали власні імена, назви постійного заняття (професії), індивідуальні ознаки 

(зовнішні та внутрішні властивості, риси вдачі), назви тварин. Розмаїття типів 

українських прізвищ дозволяє уявити суспільне й побутове життя села Бурімки, 

вдачу його жителів, організацію праці в цій місцевості.  
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РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ МІКРОСИСТЕМИ 

ПРІЗВИСЬК СЕЛА БУРІМКИ  

 

Прізвиська як неофіційні найменування людей існували ще задовго до 

появи прізвищ, вони широко функціонують і в наші дні, викликаючи інтерес 

дослідників лексичного складу сучасної української мови.  

І. Сухомлин у статті «Українські прізвиська людей як власні родові назви» 

поділяє родові антропоніми на два класи: прізвиська антропонімного 

походження (власноіменні утворення); прізвиська неантропонімного 

походження (відапелятивні утворення) [36, с. 39 – 40]. 

На сьогодні актуальною  залишається проблема класифікації прізвиськ. За 

походженням Г. Архипов поділяє неофіційні назви на чотири групи:  

а) прізвиська, набуті від родичів чи батьків, які слугують вторинними 

іменами (найчастіше серед представників старшого покоління);  

б) прізвиська, набуті від чужих людей, які закріпилися за іменованими як 

неофіційні імена;  

в) тимчасові прізвиська (найчастіше трапляються серед школярів);  

г) прізвиська-табу (часто наявні серед молоді) [2, с. 159].   

Отже, вивчення прізвиськ окремих населених пунктів становить одну з 

найважливіших проблем сучасної української антропоніміки, адже ця лексика – 

надійний ключ до розуміння природи й походження прізвищ.  

На основі дослідження прізвиськ села Бурімки було виявлено такі їх групи: 

а) прізвиська, утворені від імен старших членів родини (26 назв); 

б) прізвиська, що відображають звички людей (11); 

в) прізвиська, що ідентифікують людину за родом занять (6);  

г) прізвиська, змодельовані самими носіями собі або іншим (5).  

Витлумачимо їхню семантику з опертям на свідчення жителів села 

Бурімки літнього віку (7 інформантів).  
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3.1. Прізвиська, утворені від імен старших членів родини 
 

Серед сімейно-родових прізвиськ виділилася група антропонімів, що 

утворилися від прізвищ та власних імен, – найчастіше власного імені діда чи 

прадіда.   

Досліджували сімейно-родових прізвиська такі науковці, як                                     

Г. і Д. Бучки, Р. Осташ, І. Сухомлин, М. Худаш, П. Чучка, П. Поротников,                   

І. Козубенко, М. Микитин-Дружинець, Н. Шульська, М. Наливайко та інші. Ця 

тема й нині є цікавою та актуальною.  

Характерною рисою сімейно-родових прізвиськ є здатність переходити від 

представників старшого покоління до молодшого, тому їх ще називають 

спадковими або багатопоколінними. В. Охрімович наприкінці ХІХ ст. у 

розвідці «Знадобки до пізнання народних звичаїв і поглядів правних» 

наголошує, що «прозвища сільські переливаються з предків на потомків» [27,   

с. 303].  

Серед досліджуваних найменувань села Бурімки кількісно найбільшу 

групу (26 найменувань) складають прізвиська, утворені від імен старших членів 

родини:                                                                         

                                                                          

                                                                        

                                                                             

         . Усі найменування мають діалектне закінчення -и, характерне для 

місцевості, коли називають істот у множині. Більша частина походить від 

чоловічих імен, адже саме старший чоловік уважався головою родини. Проте 

серед названих є прізвиська, які утворилися від імен жінок (             

                                                         ).  

Нині в умовах сучасного села, коли майже в кожному проживає по кілька 

сімей з однаковим прізвищем, сімейно-родове найменування виконує 

диференційну функцію. Наприклад, у досліджуваній місцевості 

найпродуктивнішим у цьому плані є прізвище          . П’ять сімей Головань 
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розрізняють за такими спадковими назвами:                                    

                          .   

Прізвисько           походить від імені, яке започаткувало цю родину, – 

Вакула, що в перекладі з грецької (bukolos) означає «пастух» [30, с. 44].  

Основою для прізвиська             стало жіноче ім’я Маруся 

(Марусина), що є зменшено-пестливим варіантом від давньоєврейського імені 

Марія, яке походить від єврейського імені Міріам. Православна традиція 

перекладає ім’я як «пані» [30, с. 158].  

Цікавим є давнє пестливе ім’я Панько, від якого утворилася родова назва 

             . Власна назва Панько є здрібнілим варіантом від Пантелеймон, 

що з грецької – «досконалість», «вищий ступінь» [30, с. 90].    

Найменування             походить від незвичного давнього імені Пуд 

(від римського «пудіс» – сором’язливий). Також старожили розповідають, що 

прізвисько закріпилося за чоловіком з того часу, як він не додав пуд зерна 

попові. Пуд – одиниця ваги або маси, яка вживалася в Україні з княжих часів і 

до впровадження метричної системи мір у 1918 році. Пуд офіційно 

застосовувався для визначення врожайності або при заготівлі 

сільськогосподарських продуктів. Він дорівнює 40 фунтам (16,3805 кг) [29]. 

Прізвище        розрізняють за такими прізвиськами, як            

                                 .  

Застаріле чоловіче ім’я Антип стало основою для прізвиська         , 

походить від грецького anti «замість» і pas – «увесь, усякий» [30, с. 39].  

Найменування             родині присвоїли від Володимир – давньоруського 

імені, яке означає «силою великий». Із часом власна назва переосмислилася й 

стала означати  «володар світу». За іншими тлумаченнями, – це готське 

запозичення від Waldemar (waltan «правити» й mari  «знаменитий») [30, с. 48].   

Прізвища                              представлені кожне трьома 

прізвиськами:           –                                           –              

                                     –                                  .  
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            – найменування, яке утворилося від імені Горпинка 

(зменшено-пестливе від Горпина). За легендою, перший носій римського 

родового імені Agrippa народився вперед ногами, звідси й отримав таке 

найменування (agreuo «схоплюватися», pous «нога») [30, с. 116].  

Для прізвиська          основою стала українська народна форма імені 

Мойсей – Мусій. Мойсей — це чоловіче ім’я, що вживається в юдейській, 

християнській і мусульманській традиціях. Походить від давньоєврейської 

власної назви, яка буквально перекладається як «вийнятий з води» або «той, що 

пливе». Можливе походження й від єгипетського moseh — «син», «дитина» [30, 

с. 80]. 

Прізвисько            утворилося від особового імені Трифон, що 

походить від грецького tryphon (дієприкметник від дієслова tryphao  

«розкошую»), який  живе в розкошах [30, с. 104].               – від Хівря, що є 

варіантом імені Февронія, яке, можливо, пов’язане з латинським ім’ям Faber – 

майстер, творець [30, с. 187].  

Сімейно-родові назви                                   утворилися 

відповідно до імен грецького походження karpos «плід», auxano «росту, 

збільшуюсь» та athanasia «безсмертя» [30, с. 67, 83, 89].  

Дві сім’ї             розрізняють за прізвиськами             та 

         . Перше з них присвоєне за ім’ям Герасим (Гарасим), що з грецької – 

«поважний», «шановний» [30, с. 50], друге – від імені Маруся, яку пестливо 

прозивали Манюшею, тобто «маленькою» Марусею.  

Родове найменування          , що відповідає офіційному прізвищу 

         , утворилося від слов’янського імені Борис (скорочене від Борислав). 

Богорисом (від монгольського bogori «малий» [30, с. 43]) звали болгарського 

царя, який охрещений у 864 році.  Він запровадив християнство в Болгарії.   

Прізвисько         було присвоєне родині від імені найстаршого її члена 

Миколи (з грецької «переможець народів» [30, с. 77]), якого пестливо називали 

Келя (від Коля).  
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Отже, прізвиська, утворені від імен старших членів родини помітно 

переважають за своєю кількістю серед інших прізвиськ села Бурімки. Їм 

властивий високий ступінь родинних стосунків, адже дуже часто вони можуть 

успадковуватися представниками наступних поколінь. Основною 

ономастичною функцією таких прізвиськ є ідентифікаційна.    

3.2. Прізвиська, що відображають звички людей 
 

Через прагнення виділити якусь рису чоловіка чи жінки, а особливо їх 

звички та вподобання, люди часто звертаються до народної традиції.  

Другою за чисельністю групою неофіційних найменувань є прізвиська, що 

відображають саме звички людей (11 назв). Серед них такі:                      

                                                                           

                   .  

Кожне з цих найменувань представляє окреме офіційне прізвище, лише 

такі назви, як            та            відіграють розрізнювальну роль для 

прізвища       . Найменування            було присвоєно родині через діда, 

якого прозвали       , оскільки той любив випивати. Нині носіям цієї 

неофіційної назви така звичка не властива, але, незважаючи на це, прізвисько 

закріпилося.  

Цікавою є назва           , адже вона представляє не цілу родину, а лише 

окремого чоловіка. Він звик жити далеко за селом, біля самого лісу. За це й 

отримав від односельців таке прізвисько. Лісовиком і справді називають того, 

хто живе в лісі або займається лісовим промислом. У «Лісовій пісні» Леся 

Українка зазначила: «Лісовик – малий, бородатий дідок, меткий рухами, 

поважний обличчям» [12, с. 339]. Слов’яни ж вірили, що в кожному лісі був 

свій лісовик, від якого залежала удача на полюванні. 

Особливої уваги заслуговують прізвиська, що відображають мовленнєві 

звички їх носіїв. Мовознавці відзначають переважно вуличний характер таких 

найменувань, твірною основою яких є слова-паразити, включаючи як 
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повнозначні частини мови, так і вигуки:                               

           .  

Родина           отримала своє прізвисько від діда, який, розмовляючи, 

увесь час гудів, майже через кожне слово вставляв вигук «гу-гу-гу».  

Найменування           присвоїли сімейству теж від діда, який під час розмови 

ґелґотав по-гусячому. Назва         характеризує чоловіка, який у розмовах 

постійно чимось незадоволений і на все скаржився.  

Прізвисько             у досліджуваному населеному пункті, за 

свідченнями старожилів, дуже давнє. За однією із версій, воно сигналізує про 

те, що хтось із роду вмів та любив віртуозно свистіти; за іншою – найменування 

могло бути присвоєне родині від прадіда, який говорив присвистуючи.  

Ще однією давньою назвою є        . Так прозивали чоловіка, який любив 

підлещуватися до всіх задля своїх корисних цілей.  

Найменування            односельці присвоїли жінці, яка славилася 

випіканням перепічок. Перепічка (або перепічайка) –  це поколотий у багатьох 

місцях корж, що робиться з учиненого для випічки хліба тіста й випікається на 

сковороді, намащеній маслом або салом; маленька пасочка, яку залишають у 

священика після освячення пасок. І до сьогодні перепічка зберігається в меню 

сільських мешканців [12, с. 441]. Сучасних носіїв цього прізвиська називають 

              .  

Окремо варто об’єднати такі прізвиська, як                     та       . 

Вони вказують на звичку ходити. Наприклад, найменування         було 

присвоєне першому носію цього прізвиська за манеру ходити перевалюючись 

та хитаючись. Найменування            дісталося родині від діда, який мав за 

звичку ходити й приговорювати «рас, рас», вдаючи, що марширує. Прізвиськом 

       односельці прозвали жінку, у якої була звичка ходити й хитатися в різні 

боки.   

Отже, прізвиська, мотивовані  звичками,  уподобаннями їх носіїв, містять     

безпосередню або опосередковану вказівку на відповідні ознаки й охоплюють 

широкий діапазон переважно негативних характеристик.  
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3.3. Прізвиська, що ідентифікують людину за родом занять 
 

Прізвиська, мотивовані родом діяльності, тісно пов’язані з апелятивами, 

від яких походять. Окремі з найменувань цієї групи містять іронічну, навіть 

зневажливу оцінку й називають особу за інструментом або об’єктом  діяльності.   

Серед прізвиськ села Бурімки до групи за родом діяльності можна віднести 

такі:                                                                .  

Антропонім            походить від лексеми боцман, що означає 

помічник командира корабля, який керує загальнокорабельними роботами й 

стежить за утриманням його в чистоті й порядку [31]. Прадід носіїв цього 

прізвиська й справді служив боцманом, тому наступні чотири покоління є 

Боцмановими. Лексема утворена за допомогою морфолого-синтаксичного 

способу шляхом субстантивації.  

Власна назва          указує на родину грибника – першого носія 

прізвиська. Нині його нащадки теж любителі чистого лісового повітря та 

грибів.  

Найменування         отримав  чоловік, який дуже довгий час працював 

завідувачем гаража в колгоспі. Усіх родичів його сім’ї стали називати 

          . Збереглося прізвисько й за нащадками, хоча ніхто з них уже не 

обіймав названу посаду. Своє прізвисько         дідусь та бабуся отримали за 

те, що мали багато кіз і любили їх випасати. Лексеми Завгарови та Козини 

зазнали субстантивації.   

Антропонім            родині присвоїли від діда, який торгував різним 

крамом, а особливо тканиною. Крам – це предмет торгівлі, товар; торгівців 

здавна називають крамарями [12, с. 313]. У народі цей рід діяльності був 

об’єктом глузування: «Крамар як комар, де сяде, там і п’є». Не дивно, що 

сучасний носій прізвиська деякою мірою підтверджує ці слова, адже 

небайдужий до вживання алкогольних напоїв.   

Цікавим за своїм походження є антропонім         . Студент – той, хто 

навчається у вищому або середньому спеціальному навчальному закладі [32]. 
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Чоловік, який отримав від односельчан таке прізвисько, справді навчався в 

університеті, але не закінчив навчання й повернувся до рідного села. Із того 

часу він став для всіх «вічним студентом».  

Отже, в основі прізвиськ, що ідентифікують людину за родом занять, 

лежить лексика на позначення роду діяльності. Номінації за професією або 

родом діяльності, рідше – вмінням виконувати певну роботу теж здійснюють 

ідентифікаційну функцію й допомагають вирізнити їх носія зі свого 

середовища.  

3.4. Прізвиська, змодельовані собі та іншим 
 

Не завжди прізвисько певна особа отримує від інших людей. Часто, 

залежно від якоїсь ситуації, вона сама себе прозиває – і назва швидко стає 

загальновживаною серед односельців. Зазвичай ці назви не мають чіткої 

мотивації, адже навіть самі носії, яких так прозивають, не можуть їх пояснити.  

Є такі прізвиська й серед досліджуваних. Вони складають усього п’ять 

найменувань:                                                   .  

Найменуванням          прозивають уже немолодого нині чоловіка, який у 

дитинстві під час сварки зі своїм другом сказав: «Ти ще зелений!». Зелений – це 

колір, що в українському народному світосприйманні набув символіки надії 

(зеленая рута, зелений луг, зелена діброва, зеленеє жито), оскільки здавна 

пов’язується з весною й зеленими нивами, що мають дати врожай, водночас 

символізує молодість [12, с. 242]. У переносному значенні – це молода, тобто 

недосвідчена людина.  

Прізвисько             родина отримала від діда, який назвав себе 

махтиркою. Ні односельці, ні сучасні носії найменування семантики цього 

слова пояснити не можуть.  

Назва          має цікаву історію. У минулому столітті рідкістю було те, 

що в сім’ї двоє або одне дитя, зазвичай їх було четверо, а то й п’ятеро. Проте в 

однієї жінки був таки єдиний син. Як вона його купала, то називала       . 
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Коли сусідські діти почули, відтоді за ним закріпилось це прізвисько. Сучасних 

його носіїв називають           , незважаючи на їх кількість.  

Найменування         дуже давно отримав від односельців дід, який сам 

називає так усіх, із ким йому доводиться говорити.  

         – прізвисько, надане його носіям від прадіда, який одного разу 

сказав: «Я – один, як чопок». Чопок (зменшена назва від чіп) – це 

конусоподібна дерев’яна пробка для закупорювання отвору в якійсь посудині 

(переважно в бочці). Оскільки пробка здавна призначена передусім для пивної 

бочки, то чіп символізує пиятику, неусвідомлені дії у зв’язку з надмірним 

уживанням спиртного [12, с. 640-641]. Цікаво те, що прадід, який дав початок 

прізвиську, до спиртного був байдужим, а от сучасні носії найменування 

повністю йому відповідають.  

Отже, прізвиська, змодельовані самими носіями собі чи іншим, не завжди 

мають прозору семантику, адже дуже давні. Проте вони легко приживаються 

серед односельців і стають загальновживаними як неофіційні назви.  
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Прізвища, прізвиська та власні імена людей здавна були в центрі уваги 

дослідників. Антропоніми вивчають представники найрізноманітніших наук 

(лінгвісти, географи, історики, етнографи, психологи, літературознавці). Проте 

найактивніше їх досліджують лінгвісти, оскільки будь-яке найменування – це 

одиниця, що входить до системи мови.   

Прізвище – це вид антропоніма, успадковане офіційне іменування, яке 

вказує на належність людини до певної сім’ї або родини. Прізвисько –  

неофіційне особове іменування, яким середовище індивідуалізує або 

характеризує особу. Виникнення й розвиток прізвищ і прізвиськ тісно пов’язане 

з соціально-економічним розвитком людства та українського народу зокрема.  

Дослідивши прізвища й прізвиська як елементи традиційної народної 

культури жителів села Бурімки Ічнянського району Чернігівської області, 

можна  зробити наступні висновки.  

Прізвища є специфічними для соціальних груп та прошарків, тому їхня  

внутрішня форма вмотивовується відповідними твірними основами. У роботі 

виділено такі групи прізвищ: утворені від власних імен, які відображають 

індивідуальні ознаки та властивості людини; назви постійного заняття 

(професії); назви тварин. Прізвиська покласифіковано на утворені від імен 

старших членів родини, які відображають звички людей, що ідентифікують 

людину за родом занять, а також змодельовані самими носіями собі або іншим.  

Аналіз відіменних прізвищ свідчить, що найчисленнішою групою імен, від 

яких творилися особові найменування, були чоловічі церковні імена. 

Найбільше варіантів прізвищ, утворених від імен Іван (3), Карпо (2), Семен (3). 

Серед жіночих продуктивним виявилося лише одне – Педора.  

Відапелятивні прізвища, у яких знайшли своє відображення індивідуальні 

ознаки першого їх носія, складають 19 атропонімів, що  об’єднуються в 

лексико-семантичні групи за фізичними й психічними властивостями людини, 

особливостями її одягу та розташуванням житла.   
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Семантичну різноманітність складають також прізвища, що відображають 

різні види діяльності, якими займалися селяни в минулому. Найменування, що 

репрезентують фауну, хронологічно найдавніші. Вони стали основою для 

чотирьох із досліджуваних  прізвищ:               ,             .  

Серед прізвиськ найбільшу групу складають ті, що утворені від імен 

старших членів родини (26 назв). Продуктивними виявилися чоловічі імена.  

Розглянуті в роботі прізвища найчастіше творилися морфологічним 

способом. На першому місці – суфіксальні форми. Типовими є прізвища із 

суфіксом -енк- (                                              та ін.). Є також 

низка найменувань, утворених неморфологічним лексико-семантичним 

способом (здебільшого це прізвища, що походять від назв тварин, –         

          ). Серед прізвиськ поширений морфолого-синтаксичний спосіб 

(субстантивація) –                    .    

Отже, у с. Бурімка переважають прізвища й прізвиська, що мають прозору 

мотивацію, проте походження окремих з них пояснити складно (          

                                   ). Переважна більшість прізвищ у своїй 

структурній семантиці зберігає чітко виражені українські риси. Вивчення 

прізвищ і прізвиськ окремих населених пунктів даватиме змогу осмислити 

характер світосприймання українців, їхню схильність до увиразнення, 

деталізованої інтерпретації крізь призму найменування людини.   
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