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У системі сучасних українських прізвищ помітне місце належить складним утворенням. 
Дослідники відзначають, що для української антропонімії характерне збереження досить 
значної кількості композитів у ролі родових прізвищ (Редько Ю. К. Сучасні українські 
прізвища). 

Назва-характеристика, утворена з двох морфем, рівних кореню чи основі, виявилася 
значно економнішою, ніж описова, типу «Той, що греблю рве», «Той, що в скалі сидить» або 
«Той, що верне гори». 

Пригадуєте в казці? Іде собі Котигорошко та йде, коли дивиться — відтіль гора і 
відсіль гора, а між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. 
Привітавшись, Котигорошко запитує: — А як ти звешся? — Вернигора. Пішли вони разом. 
Далі стрінувся їм Вернидуб — чоловік, що як махне рукою — та й дуби й виверта з корінням. 
Четвертим побратимом став Крутивус. Сидів він над рікою і як крутне здоровенним своїм 
вусом — так вода й розступиться... 

Українська народна казка відкриває нам так би мовити «кухню» називання. 
Товчикамінь — це той, що товче каміння і пече з нього калачі, Сучимотузок — той, що 
рубає хмиз, рве траву і сукає з них мотузки, а Котигорошко народився у жінки, що з’їла 
горошину, яка котилася дорогою. У реєстрі «Довідника українським прізвищ» наводяться 
сучасні родові назви Вернидуб і Вернигора. Очевидно, перші носії цих прізвищ відзначалися 
справді казковою силою. 

Назвиська, утворені з кількох компонентів, були промовистими, могли яскраво 
змалювати людину, точно схарактеризувати її зовнішність чи вдачу, до того привносили 
емоційний колорит. 

Відома річ, народ висловлюється влучно. Одного погляду буває досить, щоб 
підмітити якусь характерну рису людини, одного слова вистачає, щоб цю ознаку назвати — і 
тоді прізвисько мов прилипне. 

Розбили комусь, скажімо, в бійці ніс, і ось уже весь куток кличе його Ломоносом, 
Перебийносом або Щербаносом, поранили ногу — Кривоногом, Кривоніжкою, а то й 
Косоногою. Про зовнішній вигляд людини красномовно промовляли назви Криворот, 
Гнилозуб, Дрижирук, Товстоп’ят, Голобородько. Особливості одягу лягли в основу 
прізвиськ Довгопол, Рябошапка, Червоноштан, Сороколат. Вдачу, звички, манери 
передають антропоніми Самохвал, Скоробреха, Цідибрага, Непийпиво, Крутиголова тощо. 

Однак слід пам’ятати, що називання могло відбуватися й іншим способом, так би 
мовити — від зворотного. Як відзначав М. Ф. Сумцов, «нахил до гумору пронизує всю 
істоту українця. Видно його в народних піснях, у прислів’ях, у казках. Проявився гумор 
українця і в прізвиськах. Махинею, наприклад, прозивають іноді людину невеличкого 
зросту і, навпаки, високого парубка прозивають жартома Малютою» (Сумцов Н. Ф. 
Малорусские фамильные прозвания. — «Киевская старина», 1885, т. 11, кн. 2, с. 216). 
Отже, Великийчоловік міг насправді бути низеньким, а Маломуж — височезним, 
Чорнозуб міг на заздрість іншим показувати в посмішці разок щирих перлин, Довгоніс міг 
бути кирпатим, Тихолаз, можливо, відзначався дуже прудкою ходою, а із Скороїдом 
можна було сміливо сідати до однієї миски. Проте, на наш погляд, у своїй більшості 
прізвиська прямо характеризували людину. 

Прізвище в сучасному розумінні, тобто оформлена офіційними документами родова 
назва людини, приєднувана до її імені, яку людина одержує при народженні або в шлюбі і 
передає своїм нащадкам, виникало, як правило, на основі прізвиська. Про час становлення 
українських прізвищ у лінгвістів нема єдиної думки. Одні дослідники вважають, що 
українські прізвища формуються в XVII ст., інші називають XIII—XIV ст. Проте більшість 
вчених схиляються до висновку, що наприкінці XVIII — на початку XIX ст. система 
українських прізвищ вже в основному усталилася. 



Безперечно, мають рацію ті дослідники, які твердять, що прізвища не несуть 
семантичного навантаження, їх функція зводиться лише до називання і відрізнення певної 
особи від інших, причому носії прізвищ за них найменшою мірою не відповідають 
(Мудрецов може бути дурним, а Глупцов — генієм). Однак можна говорити про так би 
мовити первинну семантику сучасних українських прізвищ, композитів у тому числі. Це 
допоможе з’ясувати, які ж моделі були продуктивними в період їх становлення. Найбільша 
група прізвищ-композитів утворена від прізвиськ — характеристик зовнішності. Вони 
підкреслюють щось показове в рисах обличчя (Довгонос, Червонощок), статурі (Кривобокий, 
Кривошия, Товстоніг), одязі (Довгополий, Білоштан, Рябошлик). До цієї групи входить 
переважна більшість композитів, що складаються з прикметникової та іменникової основ (з 
інтерфіксом о або без нього). Зустрічаються цілі низки антропонімів з однаковим першим 
або другим компонентом. Різні іменникові основи приєднуються до основ якісних 
прикметників на означення кольорів: Біловус, Біловол, Білогруд, Білодід, Білоноженко; 
Рябокінь, Рябокляч, Рябокоровка, Рябокобилка, Рябокрис, Рябошапка, Рябошлик, Рябоштан; 
Чорнобров, Чорновол, Чорнозуб, Чорноус тощо. 

Іменникова частина, яка входить до складу кількох прізвищ-композитів, найчастіше 
означає певну рису обличчя, тіла людини, елемент одягу: Біло-Криво-Сторчо-Чорно- (в)ус; 
Біло-Гнило-Чорно-зуб; Довго-Криво-Сухо-ні(о)с; Біло-Жовто-Косо-нога; Довго-Криво-шия; 
Біло-Сіро-Червоно-Рябо-штан. На перший погляд може здатися дивним, коли опорним 
компонентом у такій низці прізвищ виступає, наприклад, іменникова основа кінь або віл: 
Біло-Рябо-Сиво-кінь; Біло-Куцо-Рябо-Чорно-ві(о)л. Але це стає зрозумілим, якщо пригадати, 
що типовими некалендарними іменами були такі, як Вовк, Заєць, Собака, Жеребець тощо. 
Ймовірним видається і припущення, що подібними прізвиськами могли прозивати власників 
білого коня, чорного вола або ж рябої кобили. 

Про зовнішність нерідко свідчать і прізвиська-композити, перша частина яких — 
числівник. Але тут треба враховувати переносні значення числівників. Так, сорок і сто, 
безсумнівно, означають «багато» (показова взаємна заміна числівникової частини в 
апелятиві: українській назві стонога відповідає російська сороконожка). Тому Сороколат 
— це нетяга у латаному-перелатаному одязі. А як же з числівником сім? У композитах він 
означає то «багато», то «мало». Семимислом звався розумник (порівняймо з назвиськом 
галицько-волинського князя Ярослава Володимировича — Осьмомисл). Семиніг, гадаємо, 
дуже швидко ходив, а от Семиволос, мабуть, мав предка з аж ніяк не пишною чуприною. 
Шестипалько, мабуть, впадав у вічі через своє природне каліцтво. 

Побіжно зазначимо, що елемент три у прізвищах Тригуб, Триголова, Трипуз та 
подібних, очевидно, не походить від числівника, а є наказовим способом дієслова терти. 
Щоправда, Ю. К. Редьку прізвище Триус нагадує гоголівський персонаж з вусами в три 
яруси. Верхній ярус його вусів йшов назад, інший — прямо вперед, третій — униз. Саме 
такі вуса, на думку дослідника, і дали підставу найменувати когось Триусом. Проте 
ймовірнішим видається, що так само, як і Тригуб, Триголова, Трипуз, назву цю дано за 
звичку потирати якусь частину тіла, обличчя. В той же час важко собі уявити людину, яка 
полюбляє терти зуби. Певно, в композиті Тризуб першим компонентом виступає числівник 
три у значенні «мало». 

Прізвисько часто передавало риси характеру людини, її звички. При цьому 
найактивнішими виявились словотворчі моделі прислівник + дієслівна основа (Скоробреха, 
Дармоїд, Скороїд, Тихолаз, Чорнобай) і наказовий спосіб дієслова + іменник (Варивода, 
Крутиголова, Занесиголова, а також із заперечною часткою не — Непийвода, Неїжмак). 
Представлені й інші типи композиції: прикметник + іменник (Слабодух), займенник+ 
дієслівна основа (Самохвал), числівник + іменник (Семибаламут), іменник + дієслово 
(Чоломбитько) тощо. Апелятиви-композити можуть лягти в основу прізвища так само, як 
це відбувається і з словами однокомпонентними. Семантичне коло слів, які зустрічаються в 
прізвищах, дуже різноманітне. Пор.: Вовк — Вовкодав; Комар — Стонога; Збанок — 



Макогін; Редька — Чортополох; Гриб — Сироїжка; Квітень — Казибрід1. 
Ономізувавшись, вони, як правило, наповнюються новим змістом, означають певні риси 
людини. Макогоном могла називатися лиса людина, Перекотиполем — той, хто без кінця 
змінює місце проживання, працю тощо. 

При цьому не так уже й просто простежити шляхи перенесення значення слова. Так, 
чорнобривець — це людина з чорними бровами, квітка із специфічним забарвленням і навіть 
чобіт з кольоровою халявою та чорним передком (діалектна назва). Очевидно, прізвище 
утворилося від першого з цих омонімів, але ж можливе й інше. Так, Стоколос — лише назва 
трави, з людиною нібито ніякого зв’язку не має. Костогризом називається і хвороба зубів, і 
пташка. Але в мові могла бути поширеною й апелятивна назва людини, що любить гризти 
кості на зразок засвідченого в Словнику української мови іменника м’ясоїд (їсти м’ясо). 

Відзначимо, що апелятив і прізвище-композит можуть мати різний порядок 
компонентів. Ю. К. Редько, наводячи прізвище Маремуха, висловлює припущення, що воно 
виникло з Моримуха. Дійсно, персонаж оповідання І. Франка «Батьківщина» зветься Опанас 
Моримуха. Від назви отруйного гриба прізвище відрізняється порядком словотворчих 
морфем і відповідним оформленням. 

Велику і цікаву групу становлять прізвища, в основі яких лежить ремесло, заняття 
першого носія прізвища. Як уже говорилося, процес формування українських прізвищ в 
основному завершився на початку XIX ст. І родові прізвища донесли до наших днів назви 
ремесел і занять, часто давно забутих: Білоткач, Давосир, Кожем’яка, Водоніс, Возивода, 
Воскобійник, Січкоріз, Коноваленко, Шаповал тощо. 

Як правило, прізвища цієї групи мають або мали омонім-апелятив. Прізвище 
уславленої льотчиці Валентини Степанівни Гризодубової зовсім не свідчить про те, що 
предки її гризли дерева. Гризодубами називали теслярів — ремісників, які обробляли 
стовбури повалених дерев за допомогою різноманітних теслярських інструментів. У мові 
існувало чимало жартівливих, часом дошкульних назв ремесел і ремісників, що знайшло 
своє відбиття у сучасній системі українських прізвищ: Козолуп, Козоріз, Куробій, Свинобій 
— прізвиська м’ясника, Голиборода, Чубобрий — цирюльника, Мелимука, Мукомела — 
мірошника. Особливо діставалося мисливцям. Ясна річ, не завжди вони повертались із 
здобиччю. Тому й отримували глузливі імена Лисобій, Убийвовк, Дериведмідь, Вирвихвіст, 
Вовкогін тощо. 

До цієї групи наближаються й прізвища, що виникли з прізвиськ тих, хто любив 
добряче поїсти, випити, віддавав перевагу певній страві чи питву: Макоїд і нібито 
антонімічне до нього Неїжмак, Маслоїд, М’ясоїд, Салоїд, Макодзьоб, Глоджикурка і уже 
згадуване Костогриз, Непийпиво, Непийвода, Цідибрага. 

Про тяжке життя народу, боротьбу із злиднями, за кращу долю свідчать численні 
українські прізвища, другим компонентом у яких виступає іменник біда: Веди-Жури-Загни-
Куй-Карай-Лай-Нагни -Перейми -Роздай-біда. 

Прізвища-композити на означення діяльності людини мають у своєму складі 
дієслівну морфему. У препозиції це II особа однини наказового способу, як правило, 
перехідного дієслова (Товчигречко, Вернидуб, Палисвіт, Підкопайгора, Убийкінь, 
Підкуймуха), у постпозиції — дієслівна основа (Гречкосій, Рукодій, Козодій, Дереворіз, 
Кірколуп, Кожем’яка). Згадаємо ще про випадки перестановки компонентів: Возивода — 
Водовіз, Мелимука — Мукомела. 

Відтопонімічні прізвища-композити — продуктивна словотворча група. Про 
походження першоносія прізвища з певної місцевості свідчать флексії -ський, -цький,  
-зький, -ець, -ка та ін. Героїня історичної думи Маруся Богуславка походить з Богуслава. 

                                                           
1 Персонаж п’єси І. Франка «Рябина» зветься Казидорога. Назви місяця лютого казибрід і казидорога 
зустрічаються і тепер на Закарпатті, Гуцульщині та Буковині. Цілком імовірно, що у цьому випадку ми маємо 
справу з некалендарним ім’ям. Для порівняння скажемо, що в староудмуртській мові, наприклад, є імена Аронь 
— «жнивний», Сяськабей — «квіткова», тобто народилася під час сінокосу, цвітіння. Ці дані наводить 
Бушмакін С. К. Антропонимика. М., 1970, с. 267—276. 



Чорторийський — мешканець Чорториї, Білоцерківець — Білої Церкви, П’ятигірець 
проживав у місцевості з п’ятьма горами або принаймні горбами. Важче судити про 
походження прізвища, коли воно збігається за формою з топонімом: Сорокотяга — це той, 
що народився або живе в селі Сорокотяги, чи, навпаки, може, село назвали за поширеним 
прізвищем? Інколи на допомогу приходить таке міркування: назва села, утворена від 
антропоніма Лісогір, мала б бути Лісогорівка або Лісогорів, а не Лісогірка, як це є насправді 
(у Вінницькій та Хмельницькій областях). Отже, можна говорити про відтопонімічне 
походження прізвища. Очевидно, про місце, де народився чи жив перший носій прізвиська, 
говорять родові назви Малахатка, Задневулиця. 

Цікавою є невеличка група прізвищ-композитів, в основі яких лежить улюблений дво- 
або трислівний вираз першоносія прізвища: Добридень, Добрийвечір, Отченаш (хоч 
можливо, що це прізвисько духовної особи або святенника), Панібудьласка тощо. Серед 
українських прізвищ-композитів і сьогодні трапляються «пишномовні» витвори духовних 
осіб, вигадані для вихованців бурси: Іванохрестительський, Світославський, Тихомиров, 
Тихомандрицький тощо. Як тут не згадати рядки з поеми М. Т. Рильського «Марина»: 

Гаврило це. Хоч він ніколи Риму  
Не бачив, як ніхто з його дідів,  
Та прізвище хтось жартома пустив  
(Хто ж, як не пан! Від них усе береться!)  
І Папаримський наш Гаврило зветься  
По книгах навіть, а не то що так? 

 
Існує досить значна кількість прізвищ, що справляють враження композитних 

утворень, один, а то й обидва компоненти яких уже не можна зрозуміти: Верходай, 
Вовкодула, Капиніс (Ю. К. Редько вважає, що таке прізвисько означало людину з мокрим 
носом, у якої «з носа капає», на нашу ж думку, це народна етимологія прізвища Капніст), 
Мочурад, Тютюрай, Ціцілиба, Шайнога, Шешорук та ін. Що ж, минуло двісті років, 
незліченні писарі, канцеляристи як тільки хотіли перекручували родові назви. Хто знає, чи 
не скорочували вони композитів? Адже цілком може бути, що Біда, Лихо — це колишні 
Загнибіда або Лиховид. Та й самим носіям прізвищ не дуже імпонувала прозора етимологія 
композитних утворень. Живими свідками «облагороджувальної» діяльності носія 
«неблагозвучного» прізвища-композита робить нас М. П. Старицький. Герой п’єси «За 
двома зайцями» Голохвостий рекомендується: Свирид Петрович Голохвастов...: «Прокіп 
Свиридович. Позвольте спитати: ви синок покійного Петра Голохвостого, що цирюльню 
держав за канавою?... Голохвостий. Да моя хвамилія натуральна — Галахвастов, а то 
необразована мужва коверкаєть». 

От і зустрічаємо ми тепер Соллогуб замість Салогуб, Скалозуб замість Скализуб, 
Козоріс замість Козоріз, Саморгай замість Самограй. Свою називну функцію вони, 
звичайно, виконують, але з погляду мовної культури така словотворчість викликає тільки 
жаль. 

Українські прізвища-композити пройняті яскравим народним гумором. Зараз 
неможливо виявити, що послужило причиною виникнення такого, скажімо, прізвища, як 
Недойдипетра. Якісь обставини перешкодили комусь дістатися до якогось Петра (мимоволі 
спадає на думку Григорий Доезжай-не-доедешь, разом з іншими мертвими душами 
проданий Чичикову Плюшкіним). Або Заплюйсвічка, Нетудихата, Печиборщ, Підкуймуха... 

За спостереженнями Ю. К. Редька, по всій Україні майже рівномірно поширені родові 
назви, утворені синтаксико-морфологічним способом. З 14000 прізвищ, узятих за основу 
його дослідження, 350 — композитів, тобто 2,5%. Українська художня література відбиває 
це явище. Не дивно, що в творах, які змальовують історію нашого народу, виступають 
реальні особи і вигадані персонажі — Кривоніс і Кладинога (П. Панч, Гомоніла Україна), 
Лизогуб (О. Корнійчук, Богдан Хмельницький), Чорногор і Білозерець (П. Куліш, Чорна 
рада) та ін. Реєстри запорізького війська Богдана Хмельницького, складені після 



Зборовського миру 1649 року, містять, за підрахунками М. Л. Худаша (Дослідження і 
матеріали з української мови, с. 148), близько 1200 родових назв-композитів. 

На сторінках творів українських письменників діють наші сучасники Смоливус 
(С. Чорнобривець, Красиві люди), Чорноус (В. Минко, Ясні зорі), Білогруд (Ю. Бедзик, 
Полки ідуть на переправу), Голобородько (С. Голованівський, Тополя на тому березі), 
Майборода (В. Собко, Шлях зорі), Сиволап (Д. Ткач, Плем’я дужих), Лихолат (Ю. Мокрієв, 
Григорій Котовський), Рідкодуб (І. Кириленко, Аванпости), Тягнирядно (А. Головко, 
Бур’ян), Підіпригора (М. Стельмах, Кров людська — не водиця), Крутогора 
(М. Тарновський, День), Маковей і Ясногорська (О. Гончар, Прапороносці) і ще багато 
персонажів — носіїв прізвищ-композитів. 

Сповнені дотепу, а часто і глузу складні прізвища беруть на озброєння поети-
сатирики: 

Недавно я був у районі, 
В якому Пилип Краснобай — голова виконкому 

(С. Олійник). 
 
Прекрасно знають всі в Заготконторі,  
Що їх начальник Добродбай — шахрай 

(С. Воскрекасенко). 
 
«У художньому творі нема непромовистих імен... Всі імена говорять», — відзначав 

Ю. М. Тинянов. Ім’я ж героя сатиричної мініатюри має одразу пролити світло на його особу. 
Добре справляються з цим завданням прізвища-композити на зразок Перекотиполе, 
Роззяврот, Задериніс, Самхват тощо. 

Складне прізвище може стати основою для розгортання розповіді. Ось герой 
С. Воскрекасенка згадує: 

Хильнули, як кажуть, ми лиха  
В Росії жандармській, глухій,—  
І гірко всміхається стиха: 
— Недаром же я — Лихопій! 

 
Прізвище контрастує з нинішньою щасливою долею трударя: 

Назустріч гостям, вздовж алеї,  
У білій сорочці, в брилі,  
Господар алеї цієї  
Іде, мов господар землі,—  
Трохим Лихопій 

(Гості з Америки). 
 
Спочатку як нейтральне сприймається прізвище героя сатиричної поезії С. Олійника 

«Лиходід»: 
Запитав я у районі: 
– Як працює Лиходід? 
– Керівник потер долоні,  
Витяг «зведення» і «звіт» 
І такий дає одвіт: 
— Головує він нічого, 
Як на враження моє. 

 
Але розмова з бригадиром колгоспу, де головою Лиходід, виявляє інше: 

Бригадир одмовив тихо  
На запитання моє:  



– Лиходід... то наше лихо! 
Тільки «звіти» подає  
Та, як чіп, горілку п’є! 

 
Так нейтральне прізвище набуває негативного звучання. 
Окремо слід зупинитися на псевдонімах-композитах. Ці штучно створені прізвища 

мають приховати особу письменника, політичного діяча, артиста тощо. Однак нерідко в них 
вкладається натяк на характер творчості їх власника. У Словнику українських псевдонімів 
зафіксовано: 9 письменників обрали своїм псевдонімом композити Правдолюб або 
Правдолюбець. Геніальний український поет Т. Г. Шевченко, ховаючись від царської 
цензури, підписав повість «Прогулка с удовольствием и не без морали» псевдонімом 
Дармограй К. Натяк прозорий — кобзарів у народі в жарт прозивали дармограями. Отже, 
двочленна будова допомагає увиразнити псевдонім, наповнити його глибоким змістом: 
Будеволя, Будиволя, Буревісник, Верниволя, Дальновидець, Колиоко, Нагнибіда. 
 


