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ВСТУП  

 

Актуальність дослідження. Питання про виникнення і поширення 

українських особових назв викликали зацікавлення істориків, культурологів, 

літературознавців, а особливо – мовознавців. Український антропонімікон як 

система власних особових найменувань, що формувалася протягом багатьох 

століть, складає вагомий пласт української лексики.  

Становлення й розвиток української антропоніміки пов’язані з іменами 

вітчизняних мовознавців ХХ – ХХІ cт. Зокрема, теоретичні основи української 

антропоніміки сформульовано у працях І. М. Желєзняк [25], Ю. О. Карпенка 

[29], О. Ю. Карпенко [27], С. М. Пахомової [49], Ю. К. Редька [52], 

М. М. Торчинського [63], П. П. Чучки [77; 78; 79, 80], В. П. Шульгача [82] та ін. 

Вагомі діахронічні дослідження антропонімів представлено у працях 

Г. Є. Бучко [14], Л. Л. Гумецької [18], М. О. Демчук [19], В. В. Денисюка [20; 

21], І. В. Єфименко [23], Р. Й. Керсти [30], Р. І. Осташа [46; 47], І. Д. Фаріон 

[66], М. Л. Худаша [71; 72; 73], Л. В. Ящук [86] та ін.  

Варто наголосити на активному студіюванні антропонімійного простору 

України сьогодні. Дисертації сучасних українських ономастів – О. В. Антонюк 

[2], Г. В. Бачинської [7], Ю. І. Блажчук [10], Б. Б. Близнюк [11], Н. Ю. Булави 

[13], Н. Б. Вирсти [16], Л. О. Кравченко [34], Н. І. Рульової [54], 

Н. М. Фєдотової [67], О. В. Хвіщука [70] та інших – репрезентують переважно 

аналіз регіональних систем власних найменувань осіб.  

Незважаючи на численні наукові праці ономастів, на сьогодні 

недостатньо дослідженими залишаються питання функціонування антропонімів 

у мові українських писемних пам’яток. Давня антропонімія має особливе 

значення для висвітлення історії, культури українського народу. За її 

допомогою можна дослідити формування словникового фонду мови, 

простежити ареали тих або тих мовних явищ у минулому, розширити уявлення 

про лексичне багатство слов’янських мов і, насамперед, української. 

Перспективним у цьому аспекті є наукове опрацювання антропонімів щодо 
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їхньої лексико-семантичної бази, структурної специфіки, мотиваційного 

підґрунтя їх виникнення, виявлення ментальних рис українства, відбитих в 

антропоосновах певних ареалів.  

Інформативними джерелами цінного мовного матеріалу є писемні 

пам’ятки. Нашу наукову працю присвячено аналізу антропонімікону 

малодослідженої актової книги періоду пізнього середньовіччя – Вижвівської 

міської книги XVІI ст. Як непересічне явище епохи пізнього середньовіччя 

пам’ятка містить важливі відомості щодо суспільно-побутових і правових 

відносин, соціально-економічного становища краю, відображає фонетичні, 

граматичні, лексичні особливості мовлення українців того часу. 

Мета наукової роботи – комплексно опрацювати антропонімікон 

Вижвівської міської книги XVII ст. у функціональному аспекті. 

Для досягнення цієї мети необхідно розв’язати такі завдання:  

– за допомогою наскрізного аналізу виявити власні назви осіб у справах 

Вижвівської міської книги XVII ст.;  

– проаналізувати виявлені антропоніми за структурними особливостями; 

– встановити функціональне навантаження власних особових назв 

середньовічного м. Вижви; 

– схарактеризувати варіативні риси антропонімів Вижвівської міської 

книги XVII ст., з’ясувати причини їх появи;  

– визначити перспективи вивченння антропонімів у пам’ятках ділового 

письменства північно-західної Волині. 

Об’єкт дослідження – антропонімікон Вижвівської міської книги 

XVII ст., зокрема, в опрацьованих ста справах пам’ятки зафіксовано понад 300 

власних особових назв. 

Предмет дослідження – структурні, функціональні, варіативні 

особливості антропонімів актової книги міста Вижви XVII ст. 

Джерельною базою наукової роботи стала Вижвівська міська книга 

XVII ст., а також лексикографічні праці: історичні, ономастичні, діалектні 

словники української мови.  
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Методи дослідження. Для діахронічного вивчення антропонімікону 

використано різні методи дослідження. За допомогою суцільної вибірки 

здійснено планомірну інвентаризацію власних назв осіб. Для інтерпретації 

виявлених мовних явищ застосовано описовий метод, для вивчення структури 

антропонімів використано структурний метод. За необхідності аргументації 

походження назв застосовано порівняльно-історичний метод. Динаміку 

функціонування антропонімів різних видів проаналізовано за допомогою 

методу кількісних підрахунків. 

Наукова новизна. У науковій роботі вперше системно проаналізовано 

антропонімікон Вижвівської міської книги XVII ст., у межах якого 

схарактеризовано структурні, функціональні, варіативні особливості власних 

назв осіб середньовічної Вижвівщини. На матеріалі малодослідженої писемної 

пам’ятки простежено специфіку формування антропонімної системи 

української мови, схарактеризовано засоби та способи ідентифікації особи на 

досліджуваній території в XVII ст., встановлено основні антропонімні формули, 

що побутували в досліджуваному регіоні. В основах деяких антропонімів 

виявлено регіональну лексику.  

Теоретичне значення наукової студії полягає в тому, що в ній наведено 

ряд положень, які можуть бути використані для подальшого дослідження 

питань антропоніміки, допоможуть у з’ясуванні проблем функціонування 

власних назв осіб в актових книгах зокрема і розвитку української 

антропонімної системи в цілому.  

Практична цінність дослідження визначається розширенням джерельної 

бази для вивчення української історичної антропонімії, можливістю 

використання його результатів для викладання навчальних курсів історії 

української мови, історичної граматики української мови, сучасної української 

літературної мови. Проаналізований матеріал може бути застосований при 

укладанні історичних, ономастичних словників української мови, створенні 

навчальних посібників з української лексикології, історичної граматики 

української мови, історії української мови. 
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Апробація результатів дослідження. Результати наукової роботи 

прийнято до друку у збірнику наукових праць студентів «Поділля. Філологічні 

студії» (Хмельницький, 2019).  

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків та списку використаної літератури.  
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РОЗДІЛ 1 

Теоретичні засади історико-мовного дослідження  

антропонімікону Вижвівщини 

Антропоніми відіграють важливу роль у житті народу. Вивчення історії 

власних назв осіб неможливе без їхнього ретельного аналізу в окремих 

пам’ятках з урахуванням місця та часу виникнення, адже дослідження 

антропонімії певного історичного періоду сприяє реконструкції соціальної 

структури суспільства та уточненню багатьох деталей його організації. Зокрема 

С. М. Пахомова зазначає: «Разом із певним відбором мовних одиниць, 

вживаних у функції власних імен людей, уся система їх використання, 

надавання, заміни, різних заборон тощо може свідчити про світогляд і 

свідомість давньої людини, адже зв’язок між власним іменем і його носієм 

визначається комплексом звичаїв, традицій, ритуалів, наявних у суспільстві 

правил, похідних від вірувань, міфології та релігії» [50, с. 204]. 

Надзвичайно тісними є зв’язки антропонімів з багатьма пластами 

апелятивної лексики, тому антропонімний матеріал певного етносоціуму має 

суттєве значення для відновлення втрачених апелятивних баз. На цьому 

наголошує й І. М. Желєзняк: «Свідчення антропонімів безцінні для історії 

мови: в них збереглися сліди зниклих слів, які без антропонімів були б 

назавжди втрачені, – фонетичні, семантичні та інші мовні явища» [24, с. 29]. 

Відтак увесь антропонімний простір мови має розглядатися як один з істотних 

ресурсів мовної реконструкції.  

 

1.1. Загальний стан вивчення антропонімікону в історії  

української мови 

Сучасне українське мовознавство характеризується активним розвитком 

української антропоніміки, представники якої здійснюють цілеспрямований 

добір фактичного матеріалу, його класифікацію щодо етимології назв, 

семантики основ, словотвірної будови, структури онімів, регіональних рис, 
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когнітивних особливостей антропонімів, проводять порівняльно-історичні 

екскурси, укладають словників власних назв осіб тощо.  

На сьогодні опубліковано низку ґрунтовних праць, присвячених давній 

українській антропонімії.  

Одним із перших до розгляду української історичної антропонімії 

звернувся І. Я. Франко у своїй праці «Причинки до української ономастики», в 

якій проаналізовано особові назви ХVI ст. [68]. Ґрунтовне вивчення української 

антропонімії відбувалося 60-70 рр. ХХ ст., що відображено у працях 

Л. Л. Гумецької, І. І. Ковалика, І. Д. Сухомлина, Ю. К. Редька, М. Л. Худаша, 

П. П. Чучки та ін. [18; 31; 61; 52; 77; 71].  

На основі пам’яток української мови XIV – XV ст. Л. Л. Гумецька 

розглянула словотвірну структуру особових назв [18]. Власним особовим 

назвам присвячені праці М. Л. Худаша, зокрема в монографії «З історії 

української антропонімії» велику увагу надано характеристиці способів 

ідентифікації особи в адміністративно-юридичних документах, джерелам 

формування сучасних українських прізвищ, проблемі становлення української 

антропонімійної системи кінця XVII – початку XIX ст., а також запропоновано 

класифікацію історичних антропонімів [71]. 

Докладний аналіз українських прізвищевих назв XVI – XVII ст. 

проведено у монографії Р. Й. Керсти «Українські антропоніми XVI ст. Чоловічі 

найменування», у якому представлена історична антропонімія XVI ст. усіх 

етнічних земель України [30]. Суттєвим внеском в українську антропоніміку є 

дослідження козацьких реєстрів, ретельно опрацьованих Р. І. Осташем та 

О. Я. Добровольською [22]. У діахронному аспекті антропонімійний матеріал 

Закарпаття проаналізовано в наукових працях П. П. Чучки [76; 77; 78]. 

Українську антропонімію на матеріалі пам’яток письменства дослідили у 

своїх працях І. М. Желєзняк, О. Д. Неділько, В. Ю. Франчук та ін. [25; 43; 69]. 

Окремим словотвірним типам українських прізвищ присвячено статті 

В. В. Німчука, О. Б. Ткаченка, Ю. К. Редька, П. П. Чучки та ін. [44; 62; 52; 78]. 

Широке коло проблем з антропоніміки висвітлено у монографії Ю. Редька 



 9 

«Сучасні українські прізвища», де автор подає відомості про семантику, 

будову, відмінювання та правопис українських прізвищ [52]. 

Отже, особливої ваги набуває комплексний підхід до аналізу 

антропонімів, який полягає в тому, що власні особові назви розглядають як у 

діахронічному, так і синхронічному аспектах, з урахуванням позалінгвальних 

факторів, які відіграють велику роль в ідентифікації особи і мають неабияке 

значення в еволюції антропонімійної системи. 

 

1.2. Антропоніми Волині в контексті мовознавчих студій 

Волинь – давня українська територія, що вирізняється унікальною 

суспільно-політичною, історико-культурною спадщиною. Це дає підстави 

особливу увагу звернути на такий архаїчний клас онімів як антропоніми. 

Багатий мовний матеріал регіону здавна викликав зацікавлення дослідників. 

Особові власні назви мешканців Волині чи не найпершим дослідив 

М. І. Корнилович у працях «Народна родова ономастика на Волині наприкінці 

XVIII ст. і в 1-ій половині ХІХ в.» й «Огляд народних родових прізвищ на 

Холмщині і Підляшші», зокрема, розглянув особливості становлення прізвищ, а 

також звернув увагу на проблеми унормованого вживання їх [32; 33].  

На основі володимирських земських та актових книг ХVІ ст. 

антропонімікон Волині проаналізували А. М. Матвієнко та А. І. Білорус. У 

науковій статті «Про особові назви Волині XVI ст.» А. І. Білорус з історичного 

й територіального погляду описав особові назви, які побутували на території 

Західної Волині в ХVІ ст. Мовознавець визначив такі риси тогочасних власних 

назв, як традиційність і багаточленність. Останнє можна було побачити в 

жіночих іменах, «…у них поєднувалися родові назви, що відбивали зв’язок 

особи з попереднім поколінням, і всі особові назви шлюбного чоловіка» [8, 

с. 39]. На думку А. І. Білоруса, волинські антропоніми в ХVІ ст. перебували на 

етапі становлення сучасних форм називання, подекуди вони зазнали впливу 

польської мови. Дослідник зазначає, що в багатьох випадках прізвища на 

Волині утворювали за назвою володінь, тобто твірним словом був топонім; 
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також аналізує прізвища, утворені від назв по батькові, окрему увагу приділяє 

жіночим особовим назвам [8]. 

Старополіські антропонімоформули на східнослов’янському тлі у 

діахронічному аспекті розглянуто в монографії «Ономастика Полісся» [45, 

с. 91-109]. Матеріали до «Словника прізвиськ Волинської області» зібрав і 

впорядкував В. П. Шульгач [81], словник прізвиськ жителів межиріччя Стиру 

та Горині уклала Н. М. Шульська [84]. 

Пожвавлення антропонімічних студій волинського регіону відбулося на 

початку ХХІ ст., зокрема, активний збір матеріалу й докладний аналіз онімів 

здійснено в наукових розвідках таких дослідників, як: Г. Л. Аркушин, 

І. Д. Бабій, С. К. Богдан, Т. М. Жданюк, Н. М. Павликівська, І. Д. Скорук, 

В. О. Яцій [3; 4; 58; 59; 6; 12; 26; 48; 55; 85]. 

Вагомий доробок у дослідженні власних назв осіб Волинської області 

представляють наукові розвідки Л. О. Лісової [37; 38]. Прізвищевий матеріал з 

372 населених пунктів мовознавець проаналізувала щодо лексико-семантичних 

та словотвірних особливостей, уклала словник сучасних прізвищ півдня 

Волинської області [37, с. 2].  

Н. М. Шульська здійснила комплексний аналіз функціонально-

мотиваційних і словотвірних особливостей сучасної неофіційної антропонімії 

Західного Полісся [83]. На основі мотиваційної типології побудовано 

ієрархічну типологію західнополіської народно-побутової антропонімної 

системи, схарактеризовано функціональні різновиди неофіційних особових 

іменувань, описано актуальні способи творення прізвиськ. Акцентовано на 

специфічних мовних ознаках народно-побутових антропонімів поліщуків. 

Систему власних назв осіб давньої Волині вивчали польські дослідниці: 

І. Митнік опрацювала прізвищеві назви та іменни к Волині XVI – XVIII ст. [87], 

Е. Рудольф-Зюлковська проаналізувала власні назви Луцької землі ХVII – 

XVIII ст. [88]. 

З розширенням діапазону антропонімічних досліджень і зацікавлень 

українською історичною антропонімією, з появою нових публікацій 
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староукраїнських писемних пам’яток зростає джерельний фонд української 

антропоніміки, до якого належить й актова книга міста Вижви XVII cт. 

 

1.3. Вижвівська міська книга XVII ст. як пам’ятка  

української мови 

Вижвівська актова книга – пам’ятка українського ділового письменства 

XVII ст., особливо цінна для хронологічних лінгвістичних студій, оскільки дає 

змогу залучити до наукового аналізу нові мовні факти, репрезентує матеріал 

для висновків про формування системи власних назв української мови. Вибір 

джерела дослідження зумовлений насамперед тим, що об’єктом комплексного 

мовознавчого аналізу чи не вперше стали антропоніми середньовічного міста 

Вижва (сучасне село Нова Вижва Старовижівського р-ну Волинської обл.).  

Оригінал Вижвівської актової книги зберігається в Центральному 

державному історичному архіві України у м. Києві. У пам’ятці на 420 аркушах 

записані справи, розглянуті Вижвівським міським урядом упродовж 85 років: 

від 2 грудня 1599 року до 12 лютого 1684 року.  

Понад 100 справ цього рукопису було метаграфовано і видано 

представниками «Поліської діалектологічної школи імені професора 

М. Никончука», заснованої у Житомирському державному університеті імені 

Івана Франка, у межах наукового проекту «Дослідження північноукраїнського 

наріччя у синхронії та діахронії» [1].  

Місто Вижва бере свій початок від доби середньовіччя. Як засвідчують 

джерела, 28 серпня 1508 року польський король Сигізмунд І видав князям 

Янушу і Василеві Сангушкам грамоту з дозволом «…заснувати містечко Вижву 

у Володимирському окрузі при річці Вижві»: ще при королі Казимирі цією 

землею володіли їхні дядько Іван та батько Михайло Сангушки [39]. Поселення 

було закладене князями Сангушками близько 1543 р. і мало вигідне географічне 

положення, оскільки через Вижву пролягала так звана «Вітовтова дорога» – 

торговельний шлях з Володимира на Берестя, транспортний коридор через 

Полісся. У документах 1580 р. згадується, що у Вижві діяв прикоморок 
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Ковельської митниці. Окрім того, поселення виникло на важливому річковому 

шляху Вижва – Прип’ять – Дніпро – Чорне море.  

Містечко набуло статусу волосного центру, проте у XVIII ст. почався 

занепад міста, який посилився в роки Першої світової війни [40]. Сьогодні це 

звичайне поліське село, згадки про величне минуле якого залишилися в 

архівних документах. 

Справи з актових книг давніх канцелярій становлять значний інтерес для 

лінгвістів, адже саме в них найповніше відбито живе мовлення, до того ж ці 

записи точно локалізовано. Чимало лексичних, фонетичних, морфологічних, 

стилістичних особливостей Вижвівської актової книги створюють своєрідний 

мовний колорит пам’ятки. Зокрема, дослідження словника Вижвівської міської 

книги засвідчило використання значного пласту української живомовної 

лексики, лексико-семантичних груп, що відображають суспільно-побутові 

процеси, духовне життя, побут мешканців м. Вижви того часу, назви 

спорідненості й родинних зв’язків, притаманних західнополіським говорам,  

північноукраїнську діалектну господарську лексику [75]. Писемна пам’ятка 

увібрала в себе чимало застарілих слів, правничої та урядовчої термінології, 

пов’язаної з тогочасними суспільно-історичними реаліями Вижвівської землі 

XVII ст. На основі аналізу текстів Вижвівської книги можна зробити висновок 

про соціальну диференційованість суспільства, оскільки за родом занять, 

соціальним статусом, національністю у пам’ятці представлені десятки назв. 

Ономастикон тогочасної Вижвівщини рясніє власними назвами різних класів, 

що дає змогу висновувати про основні процеси формування онімних систем.  

Пропонована книга є не лише рукописною кириличною пам’яткою 

канцелярського судочинства Західного Полісся XVII ст., а й прикладом 

тогочасного розвитку мовної системи, тож дає можливість сконцентрувати 

увагу на проблемах українського антропонімікону періоду пізнього 

середновіччя. 

Отже, розв’язання проблем історичної антропоніміки – одне із провідних 

завдань вітчизняної ономастики. На сьогодні в українському мовознавстві 
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опубліковано низку ґрунтовних праць, присвячених аналізові антропонімів у 

текстах українських писемних пам’яток. Малодослідженою залишається 

Вижвівська актова книга XVII cт. – унікальний манускрипт, написаний на 

північно-західних теренах України. Попередні студії текстів цієї пам’ятки 

засвідчили використання значного пласту української живомовної лексики, 

застарілих слів, правничої та урядовчої термінології тощо. Ономастикон книги 

містить власні назви різних класів, насамперед – широкий антропонімний 

матеріал, комплексне вивчення якого ще не було здійснене.  
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РОЗДІЛ 2 

Функціональні особливості антропонімів  

у Вижвівській міській книзі XVII ст. 

 

Система антропонімів протягом свого формування зазнавала значних 

змін, до основних причин яких зараховують: особливості розселення мешканців 

українських земель, економічні, релігійні, державні чинники, які породжували 

неоднакові екстралінгвальні умови, а також великий вплив мали вік, стать, 

соціальний статус іменованого, ситуація спілкування, традиції, антропонімічні 

вподобання тощо. Вижвівський іменни к XVIІ ст. відображає властиво 

українські тенденції називання особи в цей час загалом.  

 

2.1 Антропонімоформульна характеристика власних назв осіб 

середньовічної Вижвівщини  

Антропонімний простір Західного Полісся, представлений у рукописній 

книзі уряду м. Вижви, засвідчив фунціонування власних особових назв різної 

структури, тож найменування осіб у вижвівчан XVII ст. було неунормованим і 

здійснювалося в довільний спосіб. Усього зафіксовано 250 власних назв осіб, із 

яких 206 – чоловічих і 44 – жіночих. Загалом у тексті нараховується понад 2000 

антропонімів. 

У Вижвівській міській книзі виявлено одно-, дво- та трилексемні 

іменування особи, що, за спостереженнями В. В. Денисюка, характерно для 

антропонімікону пам’яток XVII –ХVIII ст. [20, с. 6]. Окрему групу номенів 

становлять так звані «описові» найменування, які ідентифікують особу за 

допомогою апелятивного опису [30, с. 37]. 

Однолексемні оніми використовували вижвівські писарі досить часто. Із 

чоловічих назв осіб цього виду фіксуємо християнські імена містян: Васко 141 

зв., Гапонъ 188 зв., Есипъ 146, Киръ 179, Лавринъ 162, Марко 142, Мартынъ 145 

зв., Миско 141 зв., Павло 160, Пεтръ 141, Тεрεшко 146 зв., Тимасшъ 160 зв., 

Тишъко 175 зв., Трохимъ 154 зв., Харко 186 зв., Хвεдко 143, Юрко 158 та ін. 
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Окрім церковних імен, зрідка функціонують такі однолексемні чоловічі 

іменування:  

– давньослов’янські автохтонні відкомпозитні і відапелятивні імена: 

Радко 155 зв., пор. особові назви Радиславъ, Радимиръ [19, с. 36] Ждань 259 

[19, с. 113];  

– іменування за власним іменем або прізвиськом батька: Лεвошεвича 154, 

Павлен" 145, Сошъковича 257.  

Однолексемні жіночі власні назви репрезентовані здебільшого 

християнськими іменами: Васіа 149, Ганна 153, Зиновиіа 183, Катεрини 277 зв., 

Луцεю 161 зв., Любкою 148из Марεю 141 зв., Wлεною 202 зв., Просиміа 193 зв., 

Устимεю 182.  

Жіночі іменування із суфіксом -иха, які представляють самобутній 

східнослов’янський словотворчий тип андронімів [76, с. 235], знайшли своє 

відображення в однокомпонентних назвах осіб, що походять:  

– від чоловічих християнських імен: Вεрεмииха 214, Панасихи 181 зв.; 

– від чоловічих відапелятивних слов’янських автохтонних імен: 

Бровчиха 179, пор. особову назву Бровко, від апелятива бровко «кличка пса з 

великими бровами» [53, с. 531], Каганихи 277 зв., пор. особову назву Каганъ, 

від тюрк. hakan «цар», «хан» [53, с. 542], Лакотихи 144 зв., пор. прізвищеву 

назву Локоть [17, с. 100].  

Знаходимо однолексемні жіночі найменування посесивного характеру із 

суфіксами -ов/-ин: Бровчинεи 185, Лотышовεи 187, пор. відетнонімну особову 

назву Лотышъ [53, c. 548]; wбмεж Мирковεи 175 зв., пор. особову назву Мирко 

[19, с. 78].  

За спостереженнями С. М. Пахомової, в українських грамотах XV ст. 

однолексемні антропоніми звичайно називали міщан, духовенство, підданих, 

слуг, і такий спосіб іменування серед соціальних низів частково зберігався і в 

XVІІ ст., і у XVІІІ ст. [49, с. 173]. Проте водночас поширювалася тенденція до 

багатолексемних антропонімів, що було дуже тісно пов’язано з християнізацією 

суспільства.  
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Дволексемні власні особові назви вижвівчан складають більшість 

антропонімікону пам’ятки, зокрема, чоловічі двочленні назви осіб – це 

здебільшого найменування за власним іменем та патронімічною назвою, що 

містять:  

– християнське ім’я і патронім на -ич: Анъдрεіа Дεмεнич[а] 146 зв., 

Власа Дεмεнич[а] 179 зв., Иванови Савчичу 174, Игната Куньчич[а] 142, 

Лавришови Нεродчичу 278, Макар Хотабич 174, Мартинъ Wксютич 158, Мисіа 

Данилчича 161, Сεмεнови Лапчичу 156;  

– християнське ім’я і патронім на -евич/-ович: Воицεхъ Крεсεвич 166 зв., 

Гаврила Тимошεвич[а] 190, Ивана Жданεвич[а] 164, Ивану Лавришεвичу 146 зв., 

Мεлεха Митεвича 36, Мис" Данилович[а] 173, Іарошови Нεциεвичови 152 зв., 

Аврамъ Пушъкарович 190 зв., Аръхипъ Самсонович 189 зв., Васка Глhбковича 

158, Васка Приходович[а] 189 зв., Пεтра Пушъкарович[а] 191, Стεцъка 

Морозович[а] 167, Макаръ Хотабкович 194, Іаном Щастновичεм 140;  

– християнське ім’я і патронім на -ик: Васко Гонъчикъ 193, Васко 

Куцикъ 166, Гаврила Бибика 185 зв., Дмитра Дунъчεка 153 зв., Іванъ Козорεзикъ 

141, Ивана Лεвошыка 214, Кузмы Дунчика 142 зв., Іаръмола Мажджарика 189 

зв.;  

– християнське ім’я і патронім на -ко: Стεпана Стужка 172, Супрунъ 

Гарашъко 185 зв., Юхим Скучко 145 зв., Іацька Лозька 141 зв.;  

–  християнське ім’я і патронім на -ець: Васка Гонъца 173, Грицεви 

Порыдубцови 277, Кузма Дунεц 151 зв.;  

– християнське ім’я і патронім на -еня: Мартина Ивчεніата 158 зв.;  

– два християнських імені, із яких другий компонент, імовірно, був 

іменем батька чи іншого предка [47, с. 507]: Хвεдка Гриніа 185.  

У Вижвівській актовій книзі наявні дволексемні чоловічі найменування, 

що є назвами осіб за власним іменем та відапелятивним слов’янським іменем 

чи прізвиськом, серед яких виокремлюємо такі структурні різновиди:  
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– християнське ім’я і відапелятивне слов’янське ім’я чи прізвисько, 

пов’язане із внутрішніми та зовнішніми особливостями людини: Мартина 

Нεродъки 179 зв., Хвεдко Шεлεстъ 144 зв., Сεмεна Короц" 172 зв.;  

– християнське ім’я і відапелятивне слов’янське ім’я чи прізвисько на  

-ица/-иця, що використовували для утворення суфіксальних варіантів як 

християнських імен (Іваниця, Хомиця) [30, c. 89], так і слов’янських 

автохтонних імен (Балиця, Лисиця, Одениця, Ступиця) [19, с. 99, 139]: Анътона 

Глушаници 180, Анътон Кримніаница 172, Мискови Коднεници 183.  

Ще один вид дволексемних чоловічих назв пам’ятки – найменування за 

власним іменем та характеристикою особи, представлені такими 

компонентами: 

– християнське ім’я і назва-вказівка на професію, заняття: Васка 

Горщара 166, Лεсіа Коваліа 151, Матфεіа Шεвца 191, Радъка Слусара 156, 

Іакубови Слусару 140, Стεпана Лисничого 169 зв., Хвεдка Коваліа 141;  

– християнське ім’я і назва особи за місцем походження або 

проживання: Анъдрhю Москалю 162 зв., Миколаεмъ Сεръбиномъ 212 зв., Васко 

Низ 140, Шимонεм Борковским 147, Ян Зимницъки 183, Jана Пнεвъского 212 зв., 

Ивана Порыдубского 167 зв. та ін. 

Серед дволексемних жіночих найменуванняь пам’ятки превалюють ті, які 

складаються з християнського імені та посесивної назви на -овна/-евна: Гапъка 

Лисовна 154, Катεрины Мисковны 163, Марушкою Валεнтиновною 152, 

Полажка Юрковна 185 зв., Занъки Потьεвны 191 зв., Насти Ковалεвны 181 

тощо. На спосіб утворення таких назв указує описове найменування, яке 

містить християнське ім’я і вказівку на ім’я по батькові: Марушъка, по wтцу 

Гарасимовна 178.  

Розмаїття антропонімоформул жіночих іменувань у пам’ятці засвідчує 

неунормованість способів ідентифікації жінок на той час, до прикладу, виявлені 

назви, що складаються із: 

– жіночого християнського імені та андроніма на -иха: Зиновии Карпихи 

183 зв;  
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– двох андронімів на -иха: Хвεдчихи Трипачихи 179;  

– андроніма на -иха та посесива від чоловічого імені: Мишъчиха 

Сεнъдикова 212 зв., Хвεдчиха Дεнисыкова 258 зв.;  

– жіночого християнського імені та посесива на -ов, -ин: Васіа 

Костукова 187 зв., Wрышъка Лапъчина 214 зв., а також назва, у складі якої 

наявні два посесиви на -ов: Іакимовоε Поповичовεи 144;  

– жіночого християнського імені та назви за ім’ям чоловіка у формі 

присвійного прикметника на -ск-: Уліанки Ковалскоε 182 зв.;  

– двох посесивів на -ов-ск- Щупаковскои Юрковскои 276 зв.;  

– жіночого християнського імені та відтопонімної назви на -анка: 

Катεрины Ростопчанъки 184 зв., Куцεю Барнатанъкою 188 зв., Огапка 

Мариштанка 161 зв. 

Таким чином матеріали досліджуваної пам’ятки підтверджують думки 

науковців про абсолютну перевагу дволексемних антропонімів, що 

спостерігають і в інших документах XVI – XVIII ст. [36, c. 145; 47, с. 507], і 

може свідчити про формування певних традицій іменування. 

Значно меншу кількість антропонімів Вижвівської актової книги 

становлять трилексемні власні назви осіб, функціонування яких у XIV – XVI ст. 

«…мало певні обмеження, пов’язані з соціально-майновим становищем 

поіменованої особи» [49, с. 189]. За нашими спостереженнями, вони були 

засобом ідентифікації представників різних верств населення: шляхтичів і 

посполитих. Чіткої схеми їх не визначаємо через розрізненість структури та 

лексико-семантичних особливостей назв, серед яких можна виокремити:  

– чоловічі іменування з двома патронімними складовими на -ич, 

-евич/ович: Грицεмъ Моисεεвичεм Дворниковичεм 180, Иванови Иванович[у] 

Синовчεвич[у] 186 зв., Лукашъ Хомич Лεсюкович 175 зв., Миско Иванович 

Сεмашъкович 193, Радъко Мискович Слусарович 165, Романа Сыновчεвич[а] 

Данилович[а], Савци Потhεвичу Каръповичу 184, Сεмεна Иванович[а] 

Стεцεвич[а] 166 зв., Трохима Куриловича Сεмакович[а] 172 зв., Іарошъ 

Васкович Забεлич 153 та ін.;  
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– чоловічі іменування з однією патронімною складовою на -ич, -евич/ 

-ович: Васка Куцика Либковича 141, Иван Карпович Пукаликъ 159 зв., Трохима 

Wкошъкович[а] Скрымка 182, Андрhи Яцкович Ковал 277, Хвεдунови 

Сεмεновичу Горщарεви 143, Юрка Кунъчич[а] Коваліа 157 зв., Іакуба Слусара 

Станиславовича 140 та ін.;  

– чоловічі іменування без патронімних суфіксів -ич, -евич/-ович: 

Штεпанови Вшолковскому Рудниску 167 зв., Хвεдкови Приступи Ковшкови 172 

зв. тощо.  

Трилексемні власні назви жінок представлені іменуваннями з 

посесивними складовими: Марушъкою Прεддзіатковичовою Зимницъкою 183 зв., 

Мεлаха Марциновна Кондратова 145, Полажка Іацъкова Лакотиха 142 зв. та ін. 

У складі описових антропонімів Вижвівської актової книги 

функціонували такі структурні компоненти: 

– ім’я денотата + ім’я або прізвисько у формі посесива того, за ким 

називається особа + апелятив на означення спорідненості або свояцтва: 

Анътон, Стовков зіат 177, Ивану, Борысовому сыну 258 зв., Васи, сεстры 

Сошковича 257; 

– християнське ім’я + патронім (чи без патроніма) + вказівка на 

прізвищеву назву особи: Сεмεна Попович[а], прозвиском Кокоцувщины 174; 

Хвεдка Дεмидович[а], прозвиском Нишътъ 147; Стεпанъ, прозвиском Стовко 177. 

У таких прикладах, де визначення особи здійснювалося, вочевидь, 

оказіонально, використання антропонімних формул базувалося на відомих для 

оточення родинних зв’язках й усталеному місці іменованої особи у певному 

локальному суспільстві, наприклад, серед мешканців міста Вижви.  

Отже, унаслідок розвитку державності, впливу християнства, традицій, 

політики, демографії, іншомовних нашарувань найменування осіб у вижвівчан 

XVII ст. було неунормованим і здійснювалося в довільний спосіб, що й 

підтвердив аналіз антропонімоформул різних видів. 
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2.2. Функціональне навантаження антропонімів  

Вижвівської міської книги XVII ст. 

У досліджуваній пам’ятці ділового письменства антропоніми виконують 

низку функцій, зокрема: ідентифікаційну, соціологічну, інформативну. Варто 

врахувати і думку В. В. Денисюка, що ступінь реалізації тієї додаткової 

інформації, яку несе антропонім, залежить від ступеня освіченості, 

інформованості читача [20, с. 14]. 

Ідентифікаційна функція антропоніма (пох. від латин. identifico 

"ототожнюю") полягає в одночасному ототожненні себе з подібними та 

відокремленні від інших, тож, як стверджує І. Фаріон, «…називаючи себе, 

представники кожної нації усвідомлюють свою особливість, навіть якщо беруть 

для називання універсальні антропоніми на зразок Івана, що у фр. Жан, 

англ. Джон, нім. Йоганнес (Ганс), сканд. Юхан, ісп. Хуан, італ. Джованні, пол. і 

чес. Ян, молдов. Іво, євр. Jōchanan чи Гаврила, що в лат. Gabriel, 

ст. сл. Гавриилъ, бр. Габрыэль, п. Gabrel, слц. Fridrich, ч. Bedřich, уг. Gabor, 

рум. Frederic» [65].  

З огляду на зазначене, можемо висновувати, що національномовна 

адаптація антропоніма – це один із надійних засобів ідентифікації народу, 

відтак у пам’ятці середньовічної Вижвівщини знаходимо звичні для 

українського мовленнєвого середовища імена:  

– чоловічі: Андрhи 276, Анътон 177, Гавърыло 214, Грицъ 165 зв., Данило 

166 зв., Дмитро 153 зв., Іванъ 141, Кирило 189, Лεвко 167, Лεсь 151, Лукъ"нъ 

203, Маръко 141 зв., Миколаи 212 зв., Михаило 144 зв., Wниско 158, Пεтро 140 

зв., Пилипъ 144, Романъ 188 зв., Стεпанъ 192 зв., Хвεдко 48 зв., Юрко 157 зв., 

Іарошъ 185 зв. та ін.; 

– жіночі: Ганна 153, Гапъка 154, Зинови" 183 зв., Зhнъка 191 зв., 

Катεрина 277 зв., Любка 148, Марина 48, Мари" 141 зв., Мεлаха 145, Наст" 

181, Wлεна 202 зв., Wришка 172 зв., Полажка 185 зв., Уліанка 182 зв. та ін.  

Національна маркованість проступає і в інших антропонімах:  



 21 

– найменуваннях представників єврейського населення Вижви: Бεнъкович 

Ицъко 165 зв., Εсиповичъ Хаскεль 143 зв., Зεнковичъ Лεбко 182 зв., Лεибовичъ 

Есипъ 184 зв., Михнович Моисhи 179, Wсиповичъ Лεбко 278 зв., Цhр" Хилко 203, 

Шмоилова Равза 47 зв., Шмоилович Мовша 47 та ін.,  

– найменуваннях представників польської шляхти: Борковскии Шимонъ 

147 (бурмистр м. Вижви), Пнεвъскии Jанъ 212 зв. (війт м. Вижви), Крεсεвич 

Воицεхъ 166 зв., Зимницъкии Іанъ 183, Зимницъка Марушъка 183 зв. та ін.  

Ці та інші найменування виконують соціологічну функцію, вказуючи на 

етномовну належність денотата. Засвідчені відетнонімні власні назви осіб: 

Москаль Анъдрεи 151, Сεръбинъ Миколаи 212 зв., Сεръбинъ Павлович 166, пор. 

особову назву Сербинъ [30, с. 33], Лотышовεи 187, пор. відетнонімну особову 

назву Лотышъ [53, c. 548]. 

Оскільки антропонім – складний соціальний феномен, історично 

сформована одиниця мови, що містить інформацію про культурно-

етнографічний та історичний аспекти суспільного життя, міжкультурної 

взаємодії, то це уможливлює аналіз найменувань у соціально-історичному та 

культурному аспекті.  

Соціальна характеристика наявна в антропонімах, поряд із якими 

вжито атрибути власних назв містян, що свідчить про розподіл тогочасного 

суспільства на різні верстви: шляхтичів і посполитих. Із текстів пам’ятки 

виокремлюються найменування заможніших мешканців, що додатково 

підкреслюють писарі й підписки, приміром:  

–  чоловічі назви осіб: славεтному Васкови Лεсюковичови, мεщанину 

вижовскому 36, славεтныи Хвεдко Шεлεстъ, мεщанин вижεвскии 144 зв., 

славεтному Хвεдкови Ништови, мεщанинови вижовскому 145, славεтныи Улас 

Дεмεнич, мεщанин вижεвскии 146 зв., славεтныи Лукашъ Хомич Лεсюкович 175 

зв., уроджоныи панъ Іан Зимницъки 183, крунъту пана Іана Зимницкого 159, 

пану Сачъку Михъновичу 202, εго милости пану "ну Пнεвскому 212 зв., Вεрεмεіа 

Калεниковича, посполитого 181 та ін.;  
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–  жіночі іменування представників шляхти: славεтна" Мεлаха Марциновна 

Кондратова", низεва" мεщанка вижовска" 145, из панεю малжонкою своεю 

Марушкою Валεнтиновною 152, славεтна Бровчиха, мεщанка вижεвска 179 

тощо. 

Вижвівські простолюдини іменувалися часто лише на ім’я із вказівкою 

про рід занять абощо: Миско, ковал 141 зв., Хвεдко Ковал 153, Штεпана 

Лεсничого 169, Шεвца Матфεіа 176 зв.  

Зафіксовано антропоніми, які містять вказівку на професію, рід заняття 

особи, до прикладу, чоловічі найменування: Васка Горщара 166, Горщаръ 

Хвεдунъ Сεмεновичъ 143, Горщаръ Хома 190, Горщаръ Ювхимъ 157;  Ковал 

Андрhи "цкович 277, Коваль Лεсь 151, Михнович Ковал 155, Ковал Стεпанъ 

Кузмич 175 зв., Коваль Юрко Кунъчич 157 зв., Хвεдка Коваліа 141, Яцкович 

Коваль 155 зв.; Козорεзикъ Іванъ 141;  Климовичъ Конεхъ 212 зв.; Стεпана 

Лисничого 169 зв.; Надворникъ Тимошъ 144; Попович Сεмεн 144; 

Пушъкарович Пεтро 191, Пушъкарович Аврамъ 190 зв., Пушъкаровци 191 зв. 

(брати ); Рудъникъ Стεпанъ 191 зв.; Слусаръ Радъко Мискович 155, Слусаръ 

Іакубъ Станиславовичъ 140;  Матфεіа Шεвца 191 та ін. 

У текстах Вижвівської актової книги XVII cт. трапляються жіночі 

іменування на -анка, які, за припущенням Л. Литвинчук, ідентифікують 

землевласниць: Катεрины Ростопчанъки 184 зв., Куцεю Барнатанъкою 188 

зв., Огапка Мариштанка 161 зв. [36, с. 145]  

Певні жіночі найменування містять вказівку на родинні зв’язки, зокрема, 

імена із спеціальними формантами -их(а),  -іх(а) вказують на сімейний стан 

осіб, а саме – заміжніх жінок [76, с. 234]: Бровчиха 179, Вεрεмииха 214, 

Каганиха 277 зв., Карпиха 183 зв., Лакотиха 144 зв., Лεвошыха 250 зв., 

Мишъчиха 212 зв., Панасиха 181 зв., Трипачиха Хвεдчиха 179 та ін. За 

спостереженнями П. П. Чучки, основна функція цього суфікса у багатьох 

місцевостях України – творення назв дружин за найменуваннями їхніх 

чоловіків, що підтверджують і наші матеріали з волинських теренів [76, c. 235].  
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Антропоніми виконують ще й інформативну, або енциклопедичну, 

функцію, тобто акумулюють у собі знання про певну епоху, зокрема, такі 

апелятиви засвідчені в основах антропонімів: 

– назви тварин та їхніх частин і рослин: Барановка 174, Щупаковска 276 

зв.; Бровчиха 179, Лакотиха 142 зв., Лапъчина 214 зв., Лапчич 156; Лыковичъ 

259, Лозько141 зв.;  

– назви предметів побуту: Ковшко 172 зв., пор. ковш – «посудина для 

солі» [35, с. 100], Мотовиловка 168 зв., пор. мотовило «знаряддя для 

змотування пряжі» [15, с. 100], Мошоникъ 250 зв., Мошоничъ 257, пор. мошна 

«торбинка для тютюну і кресала, виготовлена з мошонки, торбинка з тканини чи 

шкіри» [5, т. 1, с. 347], Пεчка 142, пор. печь «кам’яна піч» [60, т. 2, с. 144], 

Сошъковичъ 257, пор. соха – «стовп у колодязному журавлі» [35, с. 201], 

Юшъкович 161, пор. юшка – «картопляний суп» [35, с. 238]; 

– назви абстрактних понять: Морозикъ 188, Морозович 167, Низ 140, 

Приступа 172 зв., Приходикъ 203, Стужко 172, Шεлεстъ 144 зв., Щастнович 

161 зв. та ін. 

Лексико-семантичний аналіз таких особових назв у комплексі зі 

словотвірним вивченням їх розкриє шляхи збагачення національного 

антропонімійного фонду, допоможе відновити лексичний склад української 

мови епохи середньовіччя. 

Почасти антропоніми виконують експресивно-оцінну функцію, більше 

властиву мові художніх творів [28, с. 151]. Певне емоційне навантаження, 

загалом, не притаманне офіційно-діловому стилю української мови, 

покликаному точно фіксувати описувані події та їх учасників. Це стосується і 

Вижвівської міської книги XVII ст., що містить акти купівлі-продажу 

нерухомості, майна містян, справи щодо заповідання, дарування, обміну,  

Заголовок до книги свідчить: «Починаніε книг мhских вhжεвскихъ, на которых 

кгрунъты мhскиε и домы на вhчности записуютс# прεд урадомъ сполным, 

раицами из прис#жъными», тож у розглянутих документах немає судових тяжб 
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про пограбування, розбій, убивство тощо, які могли б бути джерелом емоційно-

оцінних лексем [75, с. 6].  

Отже, аналіз усього репертуару чоловічого і жіночого іменника  у текстах 

середньовічного рукопису дає можливість стверджувати, що антропоніми як 

мовні знаки виконували ідентифікаційну, соціологічну, інформативну функції.  

 

2.3. Варіативність власного особового імені в текстах  

вижвівського рукопису 

Лексикон Вижвівської міської книги XVII ст. позначений впливом як 

тогочасного писемно-літературного узусу, так і живим мовленням вижвівчан 

XVII ст. Крізь тканину юридичних штампів, канцелярських стандартів 

просочувалась чимала кількість народнорозмовних висловів. Говіркові впливи, 

невпорядкованість мови на різних структурних рівнях, відсутність 

загальноприйнятих засобів стандартизації мови призводили до її 

розбалансованості, зокрема, і до появи варіантів в антропоніміконі писемної 

пам’ятки, розвитку варіативності.  

У контексті діахронних мовних досліджень варіативність визначають як 

функціональну властивість мови, виражену у варіативних одиницях різних 

рівнів мовної ієрархії, викликану екстралінгвальними факторами: певними 

умовами вживання мовних одиниць, відмінністю в належності мовців до 

територіального, соціального, культурно-історичного середовища, а також 

інтралінгвальними впливами: дією різноманітних мовних законів, міжмовних 

та міждіалектних контактів тощо [74, с. 21-22]. 

Антропонімія середньовічної Вижвівщини представлена численними 

варіантами найменувань: структурними, фонетичними, словотвірними, 

словозмінними і синтаксичними. 

Незважаючи на певну стандартизованість ділового письменства, одна і та 

сама особа в текстах актових справ могла називатися по-різному: як 

багатолексемними іменуваннями, так і однолексемними: Бакунович Илюсь 176 

зв. – Бакунъ 35 зв.; Вшолковскии Стεпанъ Рудъниковичъ 192 зв. – Рудъникович 
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Стεпанъ 167 зв.; Забεлич Іарошъ Васкович 153 зв. – Забεлич Іарошъ 154 зв.; 

Иванъ –  Иванъ, Борысовъ сынъ 258 зв., Ковал Стεпанъ Кузмич 175 зв. – 

Стεпанъ Кузмичъ 140 зв.; Лакотиха Полажка Іацъкова 142 зв. – Лакотиха 144 

зв.; Лεсюкович Лукашъ Хомич 175 зв. – Лεсюкович Лукашь 175 зв.; Нишътъ 

Хвεдко Дεмидовичъ 202 зв. – Нишътъ Хвεдко 173 – Хвεдко Дεмидович 147 зв.; 

Пεтро Гарасимович – Пεтро 194 зв.; Слусаръ Радъко Мискович 155 – Радко 

Мεсткович 156 зв.; Савка – Савка Потhεвичь Каръповичь 184 та ін.  

Такі структурні варіанти були зумовлені різними причинами. Як висновує 

С. М. Пахомова у діахронічному дослідженні слов’янських антропонімних 

формул, насамперед руйнація язичництва сприяла поєднанню у спільній 

синтагмі тих антрополексем, які раніше були взаємозамінними, ускладнення 

суспільних відносин, спадкоємне право та інші зміни у суспільному ладі, які у 

комплексі стали підґрунтям для трансформації однолексемної антропосистеми 

у систему антропонімних формул [49, с. 287],  

Звукова система мови часто піддавалася розхитуванню унаслідок 

діалектних, іншомовних впливів, тож у писемних пам’ятках фіксують 

послідовні приклади фонетичної варіативності, зумовленої різним 

відображенням голосних і приголосних звуків, звукосполучень [74, с. 51]. Перш 

за все це стосується текстів офіційно-ділового письменства, зокрема й 

Вижвівської актової книги XVII ст. Знаходимо вияви варіативності голосних: 

Дунъчεка 153 зв. – Дунчика 142 зв., Мεсткович 156 зв. – Мисковичъ 192 зв., 

Мошоничъ Хвεдоръ 257 – Машоничъ Хвεдъко 257, Щастновичъ Іанъ 145 – 

Щεсновичъ Іанъ 145 зв., Wлихвhровичъ 179 – Wлихвεрович 189; приголосних: 

Абраамъ 214 – Аврамъ 213, Анъдрускович Лεвко 167 – Анъдрушъкович Лεвко 192 

зв., Романъ Мистковичъ 150 зв. – Романъ Мискович 186 зв., Стεпанъ 192 зв. – 

Штεпанъ 167 зв., Щаснович 157 зв. – Щастнович 162 та ін. 

Система антропонімів середньовічної Вижвівщини характеризується 

словотвірними варіантами назв. За спостереженнями В. В. Денисюка, 

словотвірні варіанти антропонімів утворюються за допомогою різних 

формантів, які, сполучаючись з основами, несуть додаткові конотації [21, с. 90]. 
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Тож у текстах пам’ятки фіксуємо: Кузьма Дунчик 142 зв. – Кузма Дунεц 151 зв., 

Илъіашъ 186 – Илюсь 176 зв., Михаилъ 144 зв. – Миско 141 – Мись 161, 

Рудъникъ Стεпанъ 191 зв. – Рудъникович Стεпанъ 167 зв., Коваль Лεсь 192 зв. –

Ковалεвич Лεсь 193, Іаръмилъ 184 – "рмолъ 35 зв., Хвεдко 173 – Хвεдоръ 278, 

Даць 179 – Дацько 189, Порыдубскии Иванъ 167 зв. – Порыдубεцъ Иванъ 168, 

Пукаликъ Иван 159 зв. – Пукало Иван 160, Слусаръ Радъко Мискович 155 – 

Слусарович Радъко Мискович 155 зв., Хотабич Макар 194 зв. – Хотабкович 

Макаръ 194;  Токъмаловна Wришъка 185 –  Токмаліанъка Wришъка 185 тощо.  

Словозмінна варіативність виразно представлена у власних особових назвах, 

виражених іменниками чоловічого роду, зокрема, у таких граматичних формах:  

– Д. в. однини: Аврамови Пушъкаровичови 213, Васкови Лεсюковичови 36, 

Грицεви Порыдубцови 277, Иванови Стεцεвичу 251, Пεтрови Гарасимовичу 

194 зв., Романови Мистковичови 150 зв., Хвεдкови Ковшкови 172 зв., Хвεдъкови 

Машоничови 257, Хвεдунови Сεмεновичу Горщарεви 143, Іарошови Нεциεвичови 

152 зв. – Анъдрhю Москалю 162 зв., Ивану Лавришεвичу 146 зв., Ивану 

Стεцεвичу 250 зв., Лаврину Щастновичу 162, Лεвку Дεмковичу 163, Хвεдору 

Мошоничу 257;  

– О. в. однини: Миском Даниловичом 152, Евтухомъ Сεмаковичомъ 36, 

Іаном Щастновичом, Радъком Мисковичом 183 – Миском Даниловичεм 146 зв., 

Іаном Щастновичεм 144 зв., Радъком Мисковичεм 183;  

– М. в. однини: при пану Іаръмилови Корεчкови 184, при Іацькови 

Корεчковичови 184, при Лεсεви Ковалεви 166 – при Лεсю Ковали 165, при Власи 

Дεмεничу 189 зв., при Трохими Дεмъковичу 194 тощо. 

Така варіативність іменникових форм зумовлена, на думку дослідників, 

насамперед загальною тенденцією до об’єднання та уніфікації різних типів 

відмінювання і витворенням нової системи відмінювання іменників в 

українській мові [74, с. 251]. 

Різняться своєю синтаксичною будовою такі антропоніми: Нишътъ 

Хвεдко Дεмидовичъ 202 зв. – Хвεдко Дεмидович, прозвиском Нишътъ 188, Попович 

Сεмεн 144 – Попович Сεмεнъ, прозвиском Кокоцувщины 174, Стεпанъ, 
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прозвиском Стовко 177 –  Стовко на Воли 185 зв. та ін. Вони характеризуються 

дещо неусталеною граматичною структурою, певним «втягненням», як 

кваліфікує це явище С. М. Пахомова, загальної лексики в структуру 

антропосполучення і репрезентують розмовний стиль староукраїнської мови 

[49, с. 196].  

Позамовні чинники (руйнація язичництва і християнізація населення, 

ускладнення суспільних відносин), власне мовні явища (іншомовні, діалектні 

впливи, витворення нової системи відмінювання іменників) сприяли розвитку 

варіативності вижвівського іменника  XVII ст.  
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ВИСНОВКИ 

 

Комплексний аналіз антропонімів Вижвівської міської книги XVII ст. 

засвідчив фунціонування власних особових назв різної структури. За кількістю 

структурних одиниць виокремлено однолексемні, дволексемні і трилексемні 

найменування. Окрему групу номенів складають так звані «описові» 

найменування, які ідентифікують особу за допомогою апелятивного опису.  

Однолексемні антропоніми охоплюють: чоловічі найменування: 

християнські імена (Васко, Павло), давньослов’янські автохтонні відкомпозитні і 

відапелятивні імена: (Ждань, Радко), іменування за власним іменем або 

прізвиськом батька: (Лεвошεвич, Павлен"); жіночі найменування: християнські 

імена (Ганна, Катεрина); андроніми із суфіксом -иха (Бровчиха, Панасиха); 

андроніми з суфіксами -ов/-ин (Бровчина, Миркова).  

Дволексемні власні особові назви вижвівчан складають більшість 

антропонімікону пам’ятки, зокрема, чоловічі двочленні назви осіб: 

найменування за власним іменем та патронімічною (Иванъ Савчич, Пεтро 

Пушъкарович; Гаврило Бибик, Васко Куцикъ; Стεпан Стужко, Юхим Скучко; 

Гриць Порыдубεць, Кузма Дунεц); назви осіб за власним іменем та 

відапелятивним слов’янським іменем чи прізвиськом (Сεмεн Короць, Хвεдко 

Шεлεстъ, Анътон Глушаниця, Миско Коднεниця); найменування за власним 

іменем та характеристикою особи (Лεсь Коваль, Радъко Слусар; Анъдрhи 

Москаль, Микола Сεръбин). Серед дволексемних жіночих найменувань пам’ятки 

переважають ті, що складаються з християнського імені та посесивної  назви  на 

-овна/-евна  (Катεрины Мисковна, Настя Ковалεвна);  засвідчені  андроніми  на  

-иха (Зиновия Карпиха, Хвεдчиха Трипачиха, Хвεдчиха Дεнисыкова); представлені 

андроніми на -ов, -ин (Васіа Костукова, Wрышъка Лапъчина); відтопонімні назви 

на -анка (Катεрина Ростопчанъка, Огапка Мариштанка).  

Дволексемні власні особові назви в антропоніміконі середньовічної 

Вижви значно превалювали, що може свідчити про формування певних 

традицій іменування.  
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Найменш поширені в пам’ятці трилексемні антропоніми, які були 

засобом ідентифікації представників шляхти (Миско Иванович Сεмашъкович, 

Іарошъ Васкович Забεлич; Андрhи Яцкович Ковал, Хвεдун Сεмεнович Горщар; 

Мεлаха Марциновна Кондратова, Полажка Іацъкова Лакотиха). 

Описові антропоніми Вижвівської актової книги базувалися на відомих 

для оточення родинних зв’язках й усталеному місці іменованої особи у 

суспільстві, наприклад, серед мешканців міста Вижви (Анътон, Стовков зіат; 

Вася, сεстра Сошковича; Стεпанъ, прозвиском Стовко; Хвεдко Дεмидович, 

прозвиском Нишътъ).  

Отже, аналіз антропонімікону Вижвівської актової книги XVII ст.. 

засвідчив функціонування різних способів ідентифікації особи, з яких найбільш 

продуктивною була дволексемна модель найменування. Окремий вид онімів 

становили описові найменування, які поряд з іменем денотата вміщували 

апелятиви на означення спорідненості або свояцтва і вказували на прізвищену 

назву особи. Варто наголосити, що християнські імена у складі антропонімів 

мали абсолютну кількісну перевагу, порівняно з відтопонімними назвами, 

слов’янськими автохтонними відкомпозитними й відапелятивними власними 

назвами і похідними від них. 

У досліджуваній пам’ятці ділового письменства антропоніми виконують 

низку функцій, зокрема, ідентифікаційну, соціологічну, інформативну.  

Як один із надійних засобів ідентифікації народу антропоніми представлені у 

пам’ятці середньовічної Вижвівщини звичними для українського мовленнєвого 

середовища іменами (Дмитро, Іванъ; Ганна, Wлεна). Національна маркованість 

проступає в найменуваннях представників єврейського населення Вижви (Бεнъкович 

Ицъко, Шмоилович Мовша), найменуваннях представників польської шляхти 

(Борковскии Шимонъ (бурмистр м. Вижви), Пнεвъскии Jанъ (війт м. Вижви)). 

Відтак соціальна характеристика свідчить про розподіл тогочасного 

суспільства на різні верстви: шляхтичів і посполитих. Зафіксовано антропоніми, 

які містять вказівку на професію, рід заняття особи (Горщар, Ковал, Конεхъ, 

Лисничий). Найменування заможніших мешканців доповнені атрибутами власних 
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назв містян (славεтныи Хвεдко Шεлεстъ, мεщанин вижεвскии; уроджоныи панъ 

Іан Зимницъки; славεтна" Мεлаха Марциновна Кондратова", низεва" мεщанка 

вижовска"; пани малжонка Марушка Валεнтиновна).  

Виконуючи інформативну, або енциклопедичну, функцію, антропоніми 

акумулюють у собі знання про певну епоху, зокрема, такі апелятиви засвідчені в 

основах антропонімів (назви тварин та їхніх частин і рослин: Барановка, 

Бровчиха, Лозько; назви предметів побуту: Ковшко, Мотовиловка, Пεчка; назви 

абстрактних понять: Морозикъ, Приходикъ, Шεлεстъ та ін.). Лексико-

семантичний аналіз цих особових назв у комплексі зі словотвірним вивченням їх 

розкриє шляхи збагачення національного антропонімійного фонду, допоможе 

відновити лексичний склад української мови епохи середньовіччя. 

Позамовні чинники (руйнація язичництва і християнізація населення, 

ускладнення суспільних відносин), власне мовні явища (іншомовні, діалектні 

впливи, витворення нової системи відмінювання іменників) сприяли розвитку 

варіативності вижвівського іменника  XVII ст. Антропонімія середньовічної 

Вижвівщини представлена численними варіантами найменувань: структурними 

(Бакунович Илюсь – Бакунъ, Вшолковскии Стεпанъ Рудъниковичъ – Рудъникович 

Стεпанъ), фонетичними (Дунъчεка – Дунчика, Мεсткович – Мисковичъ), 

словотвірними (Кузьма Дунчик – Кузма Дунεц, Порыдубскии Иванъ – Порыдубεцъ 

Иванъ ), словозмінними (Хвεдъкови Машоничови – Хвεдору Мошоничу, при Лεсεви 

Ковалεви – при Лεсю Ковали) і синтаксичними (Нишътъ Хвεдко Дεмидовичъ – Хвεдко 

Дεмидович, прозвиском Нишътъ; Стεпанъ, прозвиском Стовко –  Стовко на Воли).  

Перспективи нашої праці вбачаємо у подальшому різноаспектному 

дослідженні антропонімікону на основі писемних пам’яток Волині. 

Функціональний, лексико-семантичний аналіз власних особових назв у 

комплексі зі словотвірним вивченням їх розкриє особливості формування 

національного антропонімійного фонду, допоможе відновити лексичний склад 

української мови епохи середньовіччя. 
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