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У Харкові засвідчене цікаве й, на перший погляд, незрозуміле прізвище Шкарлат. Що 
означає його твірна першооснова? Чи можна вважати це прізвище українським за 
походженням? 

У відомих нам довідниках, які фіксують прізвища східних слов’ян, а також в 
антропонімічній картотеці Інституту української мови, прізвище Шкарлат не засвідчене. В 
монографії Ю.К.Редька «Сучасні українські прізвища» зафіксовано всього 5 прізвищ 
подібного словотвору, оформлених суфіксом -am: пор. Курнат, Сабат, Фалат, Шкумат, 
Шкурат. Автор уважає походження та будову цих антропонімів неясними й зазначає, що 
прізвища з цим суфіксом нетипові для українців. У Волинській області в смт Ківерці 
засвідчене похідне однокореневе прізвище Шкарлатюк. Споріднені антропоніми відомі 
також на території Болгарії. Вони фіксуються у словнику болгарських прізвищ серед 
запозичених, пор.: Скарлат, Скарлатов, Скерлат, Скерлатов, Скерлетов. 

Наймовірніше, що прізвище Шкарлат походить від апелятива скарлат / скорлат. У 
літописних джерелах він відомий починаючи з XII ст. Цей апелятив згадується у Володимир-
Волинській Грамоті, 1288р.: «...а далъ есмъ на немъ а̃ гривень коунъ, а̃̃ е локоть скорлата», а 
також у Ризькій Грамоті, 1330 р.: «И дали ему скорлата порть». Зі змісту бачимо, що 
йдеться, очевидно, про якусь тканину. У словнику І.Срезневського дав.-руськ. скарлат / 
скорлат пояснюється як «назва дорогої тканини», а похідне від нього скорлатьныи 
«зроблений із скорлата». У літературній пам’ятці XVII ст. «Повести о Горе-Злочастии» слово 
скорлат засвідчено як «пурпурова тканина»: «Ино я сам знаю и ведаю, что не класти 
скарлату без мастера...» Етимологічні словники російської мови пояснюють скарлат як 
«пурпурова тканина; рід дорогої тканини (червоної)». В українській мові фіксується 
споріднене слово шкарлат, яке означеє «багрянець, пурпур». У сучасних східнослов’янських 
мовах це слово не вживається, воно стало застарілим. Однак широко відоме похідне від 
нього однокореневе скарлатина «гостре інфекційне захворювання людини, яке 
супроводжується червонуватим висипом на тілі», Словник В.Даля подає стару назву 
скарлатини — «висипна хвороба красуха», тобто хвороба так названа через яскраво-
червоний колір висипу. У говірках білоруської мови фіксується апелятив шкарлят у значенні 
«скарлатина». 

Досліджуваний апелятив має аналогічні відповідники й в інших слов’янських мовах, 
пор.: болг. скарлат «червоний», серб.-хорв. шарлах «скарлатина», польськ. szkarlat «давня 
назва тканини, кольору», чеськ. šarłat «пурпур, шарлат, багрянець», словен. škrlat «порфіра, 
багрянець», верхньолуж. Šarlat «пурпуровий». У слов’янські мови це слово прийшло через 
західноєвропейське посередництво, пор.: фр. еcarlate > escarlate «яскраво-червоний», ісп. 
escarlata «яскраво-червоний колір; яскраво-червона тканина», італ. scarlatto «яскраво-
червоний колір» і scarlatta «червоне сукно», нім. scharlach «яскраво-червоний /багряний/ 
колір», англ. scarlet «яскраво-червоний». У «Словнику англійських прізвищ» фіксуються 
співзвучні англійські антропоніми: Scarlet [Скарлет], Scarlett [Скарлетт], Scarlat 
[Ска́рлат]. 

Першоджерелом у західноєвропейських мовах було середньовічне латинське scarlatum 
«тканина яскраво-червоного кольору». Дослідники вважають, що латинське слово — 
східного походження, із давньоперського säkirlãt «сукня яскраво-червоного кольору». 

Очевидно, в українську мову апелятив скарлат потрапив з польської szkarlat [шкарлат], 
звідси й форма прізвища Шкарлат (на початку ш замість с). 

На основі проведеного аналізу: прізвище Шкарлат можна вважати за своїм 
походженням слов’янським і навіть українським, хоча воно утворилося від запозиченого 
іншомовного слова скарлат, тому що запозичення відбулося дуже давно, ще в XII ст. (див. 
вище). 

У слов’янських мовах прізвищу Шкарлат відповідають антропоніми, які у своїй 



семантиці зберігають ідею «червоного кольору», пор.: укр. Червонюк, Червоних, 
Червонищенко; блр. Чырвоны, Чырвонец, Чырвонка; болг. Червенов, Червенков; польськ. 
Czerwony. 

Цікавим видається факт знаходження в Харківській області села з однойменною назвою 
— Шкарлат (Богодухівський р-н). Очевидно, ця назва походить від прізвища засновників 
села, якоїсь родини Шкарлатів. 
 
 


