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Людина праці завжди була поважаною в суспільстві. Це знайшло певне відбиття і в 
утворенні прізвищ, велика кількість яких походить від назв ремесел, знарядь праці тощо. Не 
викликає, наприклад, сумніву, що такі поширені українські прізвища, як Гончар, Бондар, 
Шевчук, Швець, Килимник, Коваль, ведуть свій початок від назв давніх і таких необхідних 
людям професій. Нерідко в прізвищах зберігаються назви застарілих професій або, 
наприклад, пристроїв, знарядь праці, значення яких сьогодні для багатьох не зрозуміле. Що 
означають, скажімо, твірні першооснови прізвищ Пильгуй, Мантула, Лотоцький, Чепіга, 
Балтача? 

Пильгою, за свідченням «Словаря української мови» Б. Грінченка, називали «пристрій 
для прикріплення вичинюваної шкіри» (3, 151). Отже, першоносієм прізвища Пильгуй була, 
очевидно, людина, що займалася обробкою шкіри. Ймовірно, з обробкою шкіри пов’язане і 
виникнення прізвища Шкуропат, утворюваного складанням слів шкура (шкіра) і патрати 
«очищати від нутрощів» (СУМ, 6, 95). 

Назва вузького дерев’яного плоского бруска для гостріння коси -— мантачка чи дієслово 
мантачити «гострити, направляти косу мантачкою» (СУМ, 4, 623) дали початок прізвищу 
Мантула. Прізвища з суфіксом -ул(а), утворені від дієслів, є назвами осіб, які виконують 
дію, виражену передсуфіксальною частиною. Порівняймо, наприклад, аналогічні 
словоутворення, що функціонують як прізвища: Мацула (від мацати); Прасула (від 
прасувати), Смакула (від смакувати) тощо. 

Деякі носії прізвища Лотоцький схильні, можливо, виводити своє прізвище від назви 
екзотичної квітки лотосу. Проте в кількох місцевостях України розташовані селища 
Лотатники (Львівська обл.), дотикове (Ворошиловградська обл.), Лотівка (Хмельницька 
обл.), відомі водоймищами та водяними млинами. Мешканці цих селищ, серед яких, до речі, 
чимало носіїв прізвища Лотоцький, однозначно пов’язують ці назви із загальною назвою 
лотік «відкритий жолоб для стікання води» або лотоки «канали на водяному млині, греблі 
тощо, якими тече вода» (СУМ, 4, 550). 

Назва дерев’яної рукоятки в плузі чепіга (СУМ, 2, 294) призвела до появи досить 
поширеного на Україні прізвища Чепіга. Воно, очевидно, виникло в селянському 
середовищі, де побутувала приказка: «На новосілля берись, а за чепіги держись». 

Відомості про рід занять свого першоносія зберігає прізвище Стрижак: стрижаками, 
через коротко підстрижене волосся, в західних говірках української мови колись називали 
солдатів, які щойно повернулися з військової служби (Грінченко Б. Словарь української 
мови, 4, 245). 

Прізвища, що вказують на професію носія, можна виділити і серед антропонімів 
іншомовного походження. До тюркізмів належить, зокрема, прізвище Балтача, яке походить 
від турецького слова baltaci «людина, що робить або продає сокири», «дроворуб». Отож, 
можливо, хтось із далеких прадідів відомого футболіста Сергія Балтачи був майстром-
ремісником. 
 


