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БІБРЯНИ, БІБРИЧАНИ ЧИ БОБРЯКИ? 

 
На позначення назв жителів певних місцевостей уживаються катойконіми (від гр. καταοι̃κος 
«житло, оселя») або патронімні слова (від лат. patria «батьківщина»). Катойконіми 
виникають на основі географічних назв, тому в назві жителя можна простежити зв’язок 
людини з певною місцевістю (містом, селом, хутором тощо). І нерідко постає питання, як 
правильно утворити катойконім від назви якогось населеного пункту. 

У сучасній українській мові для утворення катойконімів існує багато моделей. До їх 
складу входить цілий ряд суфіксів: -ц(і), -івц(і), -анц(і), -инц(і), -ан(и), -ян(и), -чан(и),  
-івчан(и), -ичан(и), -ак(и), -ук(и), -ик(и), -іст(и) тощо, тому інколи важко буває вирішити, 
як називати жителів нового міста. І в літературній, і, особливо, в народнорозмовній мові 
жителі тієї самої місцевості називаються по-різному (пор., напр.: роменці й роменчани, 
житомирці й житомиряни). Така суфіксальна різноманітність похідних від назв того самого 
географічного об’єкта не є порушенням мовної норми. Існування паралельних форм свідчить 
про багатство словотворчих можливостей нашої мови, зумовлене її історичним розвитком і 
динамічною структурою. 

За статистичними даними, в українській мові найбільшою продуктивністю 
характеризуються катойконімічні суфікси -ц(і), -ан(и), -ян(и), -чан(и). У хронологічному 
плані суфікси -ан(и), -ян(и), -чан(и) притаманні назвам, утвореним від найменувань давніх 
географічних об’єктів, де побутують старожитні говори. Особливо вони поширені у 
Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій областях. Значно менший їх 
процент на території пізнього заселення, в колишній степовій Україні, зокрема, у 
Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській областях, де переважає суфікс -ц(і) (пор. 
херсонці, кіровоградці, миколаївці, але львів’яни, стрийчани, широчани). Щоб правильно 
утворити той чи інший катойконім, потрібно враховувати час появи назви, місцеву традицію 
і морфонологічні мовні процеси, які відбуваються при творенні катойконімів на межі твірної 
основи і суфікса. Спробуємо показати це на конкретному прикладі. Як правильно утворити 
назву жителів м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області? Місцеве населення 
називає їх бібряни, бобряки. Форма бібряни утворена від твірної основи топоніма Бібрка за 
допомогою старого, але продуктивного і на сьогодні суфікса -ян(и). Назва ця поширена як у 
літературній, так і в народнорозмовній мові, оскільки є стилістично нейтральною. Форма 
бобряки утворена за допомогою непродуктивного суфікса -як(и), властивого діалектно-
розмовній сфері, що надає катойконіму відповідного емоційного забарвлення. Стилістичне 
забарвлення катойконіма бобряки підкреслюється збереженням голосного о у твірній основі, 
а це яскраво вказує на колишній зв’язок топоніма Бібрка із загальною назвою бобер, яка 
лежить в основі його походження. Отже, форму бобряки слід кваліфікувати як розмовну. 

Чи можна утворити назву жителів м. Бібрка за допомогою суфікса -чан(и) і наскільки 
вона буде правильною? Суфікс -чан(и) поширений у багатьох слов’янських мовах: 
російській, українській, білоруській, польській, чеській, сербохорватській. Він побутує як в 
літературній, так і в розмовній українській мові. Останнім часом цей суфікс широко 
вживається також у мові періодичної преси (вінничани, сумчани, дворічани тощо). Подекуди 
суфікс -чан(и) вживається поряд з іншими катойконімічними суфіксами, зокрема -ц(і),  
-ан(и) (нікопольці — нікопольчани; полтавці — полтавчани). У нашому прикладі з’являється 
форма бібрчани. Однак у цьому випадку ми зіткнулися з морфонологічним перерозподілом 
на межі твірної основи і суфікса, в результаті якого відбувся збіг трьох приголосних брч, що 
утруднює вимову слова, порушує характерну звукосполуку «голосний + приголосний». Щоб 
запобігти такому небажаному, неблагозвучному збігові приголосних, краще вжити суфікс  
-ичан(и): бібричани. Отже, можливі дві синонімічні стилістично нейтральні назви — бібряни 
і бібричани. 
 


