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Твірною основою українських прізвищ найчастіше виступає загальна назва. Тому ми легко 
«пізнаємо» в окремих прізвищах знайомі слова. Не виникає, наприклад, сумніву, що в основі 
таких поширених українських прізвищ, як Шевченко, Шевчук, Швець, Шевців, Швайко, 
Шевчишин лежить іменник швець. До появи цілої низки українських прізвищ спричинились, 
наприклад, загальні назви козак — Козаченко, Козачук, Козак, Козачок; кухар — Кухаренко, 
Кухар, Кухарчук, Кухтинський, Кухтенко, Кухта; баба — Бабатенко, Бабинський, Бабій, 
Бабинець тощо. 

Але поряд з «прозорими» за значенням прізвищами є безліч випадків, коли розкриття 
походження та значення певного прізвища потребує додаткових знань з історії, 
діалектології, знання іноземної мови тощо. Через те впоратися з таким завданням під силу 
лише спеціалісту-філологу. 

Неясні, наприклад, твірні першооснови прізвищ Шаціло, Рихтик, Малтиз, Карабет, адже 
жодне слово сучасної української літературної мови не співвідноситься із згаданими 
прізвищами. Проте західним говіркам української мови відомі іменник шацунок «повага, 
цінування», дієслово шацувати «поважати, цінувати» (див. Желеховский Є. Малоруско-
німецький словар. Л., 1886, т. 2, с. 1085), які виникли під впливом німецького дієслова 
schätzen «цінувати, оцінювати». Отже, прізвище Шаціло виникло, мабуть, на основі 
діалектного слова шацувати за допомогою досить продуктивних суфіксів -ил(о), -іл(о). 
Порівняймо, наприклад, аналогічні утворення: Борило від бороти, Шумило від шуміти, 
Косило від косити. 

Твірною першоосновою прізвища Рихтик виступає, очевидно, прислівник рихтик, який 
уживається в діалектах української мови у значеннях «цілковито, точнісінько» (Грінченко Б. 
Словарь української мови, т. 4, с 18). Укр. рихтик етимологічно зводиться до нім. richtig з 
прислівниковими значеннями «дійсно, справді». 

Чимало українських прізвищ утворено на основі тюркських мов. Так, можливо, з 
турецького слова mal «худоба» та töz — дещо видозміненого вигуку, яким тварину 
примушують посунутися назад, складається прізвище Малтиз. Ймовірно, від турецького 
слова sandik «сундук, скриня» за допомогою суфікса -иг(а) утворено прізвище Сандига. 

На тюркському лексичному матеріалі побудовані прізвища Карабет та Каракоз. Перша 
частина цих прізвищ зводиться до турецького прикметника kаrа «чорний», другі ж — 
відповідно — до іменників bet «колір обличчя» і qös «око». Отже, Карабет дослівно «чорне 
обличчя», або «смаглявий», а Каракоз — «чорноокий». 

 
 


