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Інтерес до походження власних імен, прізвищ, населених пунктів природний для кожного. 
Адже хочеться більше знати про свої корені, про рідну землю. Ось і знову до нас 
звертаються із подібними запитаннями. Так, В. В. Бецун із с. Мокра Калигірка 
Катеринопільського району Черкаської області запитує: звідки походять його прізвище та 
назва села. 

Прізвище Бецун не належить до таких, що мають прозору етимологію, і відповісти на 
питання, від якого слова воно походить, не так просто, як, скажімо, у випадках прізвищ типу 
Кравченко, Бондаренко, які утворені від назви заняття предка — кравця, бондаря, або типу 
Іваненко, Петрів — від імені прапрабатька, або Моргун — прізвище, що походить від назви 
характерної ознаки, риси предка — ‘той, що моргає’. 

Кінцева частинка прізвища — суфікс -ун — указує на те, що це колишня вулична 
дражнилка за характерною ознакою людини; таких прізвищ багато в Україні, наприклад: 
Биюн, Буркун, Лигун, Лестун, Говорун, Шептун, Тягун, Щебетун та ін. Але якщо у названих 
прізвищах ознака, за якою виникло прізвисько, ясна, то зрозуміти, яку ж ознаку мали на увазі 
люди, коли охрестили людину Бецуном, можна по-різному. Найімовірніше, малася на увазі 
риса отого БЕЦЯ із дитячої казочки-забавлянки про Сороку-Ворону, яка усім кашки дала, а 
великому пальцюні, бо він бець (у деяких областях кажуть бецман) — дрова не рубав, води 
не носив, печі не топив і т. д.— справжній лежень. Отже, бець означає ‘поганий, лежень, 
вайло’. Відповідно у слова Бецун ознака інтенсифікована. Названі значення слова бець 
(бецман) наводять різні словники. Однак це зовсім не означає, що засновник роду Бецунів 
був великим лежнем, адже дуже часто прізвиська давалися іронічно-навпаки: з гумором 
називали Моторним повільного, Веселуном—людину похмуру, а Здоровегою — хирляву і 
под. Тож не виключено, що перший Бецун був «парубок моторний і хлопець хоч куди 
козак», а назвали його так за принципом від протилежного. До речі, існує також і прізвище 
Бець. Що ж до варіанта Бецун можливе й інше тлумачення, коли брати до уваги не чітку 
вимову звука е як и — Бицун. І в цьому випадку прізвище є колишньою жартівливою 
дражнилкою від биця (бичок). 

З назвою села справа складніша. Ономастика керується законом про те, що населені 
пункти, розташовані на однойменних річках, дістають найменування від останніх, а не 
навпаки — річки від населених пунктів. Оскільки існують річки Мокра і Суха Калигірки, які, 
зливаючись, впадають до р. Висі, вони й дали назви селам, розташованим поруч. Говорити 
про походження назви сіл від караулок (сторожових веж), як це пропонує автор листа, 
науково некоректно, так само, як і про калинову гірку. Такі тлумачення називаються 
народними етимологіями, вони базуються на вигадці, на простій співзвучності слів, як на 
фантазії ґрунтується легенда про те, що Мокрою і Сухою охрестила Калигірки цариця 
Катерина, коли подорожувала там. Мовляв, в одній Калигірці її намочив дощ —тому мокра, 
в іншій дощу не було — вона й суха. Традиція прив’язувати виникнення багатьох власних 
назв України до Петра І і Катерини II є одним із проявів перебільшеного ставлення до 
російських царів. Якщо Катеринополь названий на честь Катерини, то це не означає, що 
цариця займалася найменуванням річок і сіл цього району. 

Російський вчений О. М. Трубачов, розглядаючи назви вказаних річок, вважав, що другою 
частиною слова є гірка, перша ж для нього не ясна. 

Цілком можливо, що у слові Калигірка наявний корінь кал- подібно до назв багатьох 
українських річок: Кальничка, Каламуть, Каламурза, Калянь, Кальничок та ін., він є також у 
таких словах, як калюжа, калабаня, і в колишній назві близького до Калигірки Катеринополя 
— Калниболото. Означає цей корінь «брудний, нечистий». Друга частина слова — гірка, 
очевидно, вказує на специфіку ландшафту, адже дана місцевість пагорбкувата. Тоді 
Калигірка утворене від «кальна гірка». 

Спокусливим також видається поєднати назви Калигірок із каоліновою глиною, яку 



видобувають у цьому районі. Тоді не Кальна гірка, а Каолінова гірка, що в народній мові 
могло перетворитися на Калигірка. Цікаво, що у перекладі з китайської мови слово «каолін» 
буквально означає «високий горб» — це назва місцевості (Као-лінг), де у Китаї вперше 
почали видобувати специфічну глину для виготовлення .порцеляни, яку ще у незапам’ятні 
часи там винайшли. І там, у Китаї, горб, і тут, на Черкащині, гірка... Але якщо назва 
Калигірка зафіксована у джерелах XIV ст. (отже, існувала вона ще раніше), то відомості про 
відкриття каолінових родовищ у цій місцевості ще потребують уточнення. 

Український ономаст Л. Т. Масенко взагалі Калигірку із «гіркою» не пов’язує. 
Відштовхується в етимології від іншого слова, яке тепер у нашій мові не вживається: 
калогерь (калугер, калигір). Так називали раніше духовних осіб, монахів. Слово «калогерь» 
відоме із XI ст. Як назва духовної особи воно зникло, однак залишилося у мові як прізвище. 
Жив колись, наприклад, Данило Калугер на Канівщині, а Калігор на теперішній 
Кіровоградщині, і тому дотепер частина села Витязівки Бобринецького району 
Кіровоградської області називається Калігорщина, за переказами, вона походить від 
прізвища колишнього володаря. Ні наша «Історія міст і сіл України», ні польський Słownik 
Geograficzny Królewstwa Polskiego не називають серед володарів Калигірки людини із 
прізвищем Калигір, мовчать про це й народні перекази, можливо, це було дуже давно?.. 

Отже, питання про те, чи походить назва Калигірка від кальної гірки, чи від калугера-
монаха, тобто Калігора-володаря, залишається відкритим. На жаль, не на всі загадки мови 
можна відповісти однозначно. 
 


