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Прізвище Кушні́р походить від загальної назви кушні́р, що відома у всіх східнослов’янських 
мовах. В українській мові слово кушні́р зафіксовано у «Словарі української мови» 
Б. Грінченка в значенні «людина, яка вичинює овечі шкури; хутровик». Від нього утворено 
ряд похідних: кушні́рство «ремесло кушніра», кушнірува́ти «бути кушніром, займатися 
кушнірством». Заняття кушні́рством було одним із важливих ремесел на Україні в епоху, 
коли баранячий кожух був звичайним одягом селянина. Отже, прізвисько Кушні́р (рос. 
варіант Кушни́р) виникло в результаті того, що його перший носій належав до цієї професії. 
До наступних поколінь ця особова назва переходила як родове прізвище або в незмінному 
вигляді, або зміненому за допомогою різних суфіксів. Ю. К. Редько в монографії «Сучасні 
українські прізвища» наводить такий ряд: Кушні́р (зафіксовано в 13 областях України), 
Кушнє́рик, Кушніре́нко, Кушнірчу́к, Кушниру́к, Кушнирю́к. 

У російській мові, за словником В. І. Даля, знаходимо: ку́шнер — «кушнір; людина, 
яка вичинює овечі шкури», ку́шнерство — «кушнірство, вичинка овечої шкури», ку́шнерить 
— «кушнірувати». У «Словнику російських народних говірок» наведено: ку́шнер, кушне́р, 
ку́шнир, кушни́р у значенні «кушнір, який вичинює овечі шкури» і відзначено, що це слово 
властиве володимирським та західнобрянським говіркам. В «Ономастиконі» 
С. Б. Веселовського наведено прізвище Кушнерев. Иван Андреевич, 1596 p. (від кушнерь — 
«кушнір») та ім’я Кушнирь Иванович Калитеевский, середина XV ст. Пор. ще наведені в 
книжці Б. О. Унбегауна «Русские фамилии» прізвища, утворені від загальної назви ку́шнер: 
Ку́шнер, Кушнере́нко, Кушне́рик, Кушнере́в, Кушниро́в. 

Відзначимо, що український та російський варіанти згаданого іменника відрізняються 
наголосом. Тому відрізняються місцем наголосу й прізвища, утворені від цих слів. Прізвище, 
утворене від українського кушні́р, має наголос на останньому складі — Кушні́р (рос. варіант 
— Кушни́р); прізвище, утворене від російського ку́шнер, має наголос на першому складі — 
Кушнер. Цікавим видається той факт, що українське кушні́р (рос. варіант — кушни́р) та 
російське діалектне кушни́р збігаються за формою й наголосом. 

У «Словнику білоруської мови» І. І. Носовича зафіксовано слово кушне́р — «кушнір» 
та похідні від нього кушне́рство — «кушнірство», кушне́риць — «кушнірувати; займатися 
кушнірством; складати хутро та інші вироби хутряного товару». Звідси білоруські прізвища: 
Ку́шнер, Кушне́рык, Кушнеро́ў та ін. 

Слово ку́шнер є також в інших слов’янських мовах, пор. пол. kúsnierz, слв. kušnier, ч. 
krzno, србх. крзно, слов, krzno. На думку М. Фасмера, слово ку́шнер потрапило у 
східнослов’янські мови через польське посередництво із середньоверхньонімецької мови:  
с.-в.-н. kürsencoere «кушнір», kürsen «хутряний одяг». 
 


