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Прізвище Ви́христенко походить від загальної назви ви́хрест, яку зафіксовано в «Словнику 
української мови» в значенні «той, хто перейшов у християнство з іншої релігії». Від нього 
утворено ряд похідних: ви́хрещений «той, кого вихрестили», вихре́щувати «хрестити, 
охрестити іновірця», вихре́щуватися «приймати християнство», перен. «міняти своє ім’я або 
прізвище на інші». 

Прізвисько Ви́хрест виникло в результаті того, що його перший носій був 
ви́хрещений, тобто перейшов у християнство з іншої релігії. До наступних поколінь ця 
особова назва переходила як родове прізвище або в незмінному вигляді, або змінена за 
допомогою суфіксів. 

У нашому випадку прізвище утворене за допомогою суфікса -енко. Це один із 
найпродуктивніших суфіксів в антропонімії. Прізвища на -енко майже завжди означають 
сина того, кого називає передсуфіксальна частина, тобто Ви́христенко — це син Ви́хреста. 

Утворення на -енко вважаються найтиповішими українськими прізвищами. Поширені 
вони у східній частині України. 

Прізвище Кудласе́вич утворене за індивідуальною ознакою першого носія і оформлене 
за допомогою патронімічного (той, що вказує на походження по батькові) суфікса -евич. 
Таким чином, Кудласе́вич — це син Ку́дласа. 

Прізвисько Ку́длас, в свою чергу, утворене від основи апелятива кудла за допомогою 
суфікса -ас. Прізвища з цією основою зафіксовані на території України, Білорусії та Росії, 
наприклад: Ку́дла, Кудла́й, Кудла́ч, Кудлає́нко, Кудлаче́нко, Кудла́тий, Ку́длик, Кудля́к та ін. В 
українській мові слово кудла зафіксовано у «Словнику української мови» в значенні 
«кудлата голова». Від нього виникло ряд похідних: кудла́й, кудла́нь, кудла́ч «чоловік з 
кудлатим волоссям; патлань», кудла́стий, кудла́тий «який має густе та розпатлане волосся на 
голові або обличчі; патлатий»; ку́длати «куйовдити, патлати»; ку́длитися «бути кудлатим, 
стирчати в різні боки». 

На думку Ф.Славського, суфікс -ас має експресивне значення. Пор. українське 
прізвище Ло́бас, пов’язане з лобас «з великим лобом; телепень». За цим же принципом могло 
утворитися й прізвисько Ку́длас: від апелятива ку́дла + суфікс -ас, тобто Ку́длас — це людина 
з дуже кудлатим волоссям, дуже патлата. Пор. однотипні українські прізвища: Демида́с, 
Курила́с, Ло́бас, Матвія́с та ін. 

Цікавим, на наш погляд, видається походження прізвища Ло́ндар. В усіх відомих нам 
довідниках, де зафіксовані прізвища, що побутують на території України та Росії, прізвище 
Ло́ндар не трапляється. У Словнику німецьких прізвищ фіксується співзвучне українському 
варіанту Ло́ндар німецьке прізвище Lander/er/ (Ла́ндер), яке на східнослов’янському, зокрема 
українському, ґрунті могло дати варіант Ло́ндар. Словник пояснює його як похідне від 
середньоверхньонімецького слова lander «планка, рейка». У перекладному «Німецько-
російському словнику» слово lander означає «народний німецький танець, повільний вальс». 
Відомо, що на території України (особливо на півдні) до війни знаходилися німецькі колонії. 
Тому цілком можливо вважати прізвище Ло́ндар німецьким за походженням. 

У «Словнику англійськикх прізвищ» відзначені такі англійські прізвища: Lander, 
Landor, Lauder (Ла́ндер, Ла́ндор, Ло́ндер), похідні від слова lavendere, яке має кілька значень: 
1) «лаванда», 2) «листки квітки лаванди», 3) «блідо-бузковий колір», 4) перен. «приберігати 
на майбутнє, закладати, віддавати у заставу». Тому також можливо, що прізвище Лондар має 
англійське коріння. 

 
 


