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На території України засвідчене прізвище Шмігель‚ яке‚ на перший погляд‚ видається 
незрозумілим. Воно має аналогічні відповідники в Білорусі — Шмігель та в Польщі — 
Szmigel (відоме ще з 1495 р.). Порівняйте також спільнокореневі прізвища‚ які фіксуються в 
Україні — Шмиголь‚ Шмигельський‚ в Білорусі — Шмігельські‚ в Росії — Шмигля. 

Щодо походження прізвища Шмігель‚ то тут може бути кілька версій. По-перше‚ 
ймовірно‚ що воно походить від укр. слова шміглі‚ яке тільки у формі множини відоме в 
бойківських говірках у значенні «сани для перевезення дров»‚ «сани‚ причеплені до 
переднього ходу воза для звезення збіжжя». Слово шміглі‚ очевидно‚ потрапило в бойківські 
говірки з польської мови‚ порівняйте п. smigiel «плоскі щаблі в полудрабках воза»‚ smiga 
«крило вітряка». Тобто‚ шміглі є польським запозиченням (звідси в прізвищі Шмігель «і» в 
корені). В українській мові існує ряд споріднених слів: укр. діал. шмига «дрючок‚ що заміняє 
полоз у полусанках»‚ шмига 1. «дощечка‚ яка слугує нівеліром під час набивання 
млинарського каменя»‚ 2. «у колесників: дощечка довжиною в 1/2 аршина для визначення 
спиць‚ з яких починають натягувати обід»; 3. «рід сильця для ловлі болотяних птахів»; 
шмигува́ти «вирівнювати камінь у млині». 

Цікавим видається той факт‚ що в Україні засвідчені назви населених пунктів‚ які‚ 
очевидно‚ походять від прізвища Шмігель: сс. Шмиглі в Лохвицькому (відоме ще з 1721 р.) 
та в Полтавському р-нах Полтавської обл.; х. Шмиглі у Магерівському р-ні Львівськ. обл. (за 
Адміністративно-територіальним поділом 1947 р.; зараз не простежується). 

По-друге, ймовірно‚ що в основі прізвища Шмігель лежить прізвисько Шмигель‚ яке 
утворилося від дієслова шми́гати за допомогою суфікса -ель. Суфікс -ель — це давній 
слов’янський суфікс‚ який в наш час є малопродуктивним. У монографії «Сучасні українські 
прізвища» відомого дослідника Ю. К. Редька подається всього 3 прізвища на -ель: Чечель‚ 
Шепель‚ Шипель. «Словник української мови» наводить кілька значень дієслова шми́гати 
1. «швидко йти‚ бігти кудись‚ до кого‚ чого-небудь‚ зникати десь»; 2. «швидко рухатися в 
різних напрямках‚ кидатися в різні боки‚ шастати‚ метатися»; 3. «швидко і з шумом 
рухатися‚ виконувати якусь дію»: «Із льоху та в хату знай шмигляв» (Т. Шевченко); 
«Шмигляв по морю‚ як циганус» (І. Котляревський) (порів. укр. прізвища Шмига та Шмигун 
). У російській мові відоме слово шмы́гать у значенні «терти що-небудь чим-небудь (напр. 
мотузку кропивою у прядильниць)‚ ковзати‚ човгати (ногами по підлозі)»; діалектні шмы́га в 
значенні «швендя‚ шльондра» та шмыгу́н «те саме» (пор. рос. прізвище Шмыгин‚ яке 
фіксується ще в 1635 р.). Споріднені слова є й у білоруській мові: шмы́гаць/шмы́гнуць 
1. «бігти то туди‚ то сюди‚ вертітися»; 2. «вибігати». 
 


