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У Житомирській області фіксується прізвище Волобой. Насамперед зазначимо нечисленність 
таких антропонімів на території України. Можна також назвати однойменне прізвище 
Волобой, засвідчене у Васильківському р-ні Київської обл. (за матеріалами Ономастичної 
картотеки Інституту української мови; запис 1969 p.). Аналогічний антропонім є у Польщі — 
Woloboj, що відомий з 1400 р. В інших доступних нам джерелах це прізвище не згадується. 
Порівняйте ще споріднені назви: населений пункт Волобоєво у кол. Смоленській губернії 
(Росія), річка Волобієва (л. рук. Дніпра). 

Щодо походження цього прізвища може бути кілька версій. По-перше, можливо, 
існував апелятив *волобой, що утворився від основи іменника вол-/віл- та основи дієслова 
бой-/бій (укр. бій 1. «битва», 2. «побої», 3. «бойня», 4. «забій», «забивання худоби») за 
допомогою сполучного голосного о. Тобто волобой — той, хто б’є, забиває волів. Обидва 
компоненти цього складного слова є суто слов’янськими, вони відомі в усіх слов’янських 
мовах. Хоча названий апелятив і не фіксується у словниках української мови, можемо 
реконструювати його на підставі відомих нам композитів, аналогічних за структурою і 
утворених від основи вол-, пор.: волово́д «налигач для вола», волого́н «погонич волів», 
волокра́д «той, хто промишляє крадіжками худоби», волопа́с «пастух, який наглядає за 
стадом волів». Відоме також утворене за тією ж моделлю слово звіробой/звіробій 
«мисливець». Первісно волобой було прізвиськом, яке означало назву професії або 
характеризувало його носія за родом заняття. Порівняйте аналогічне українське прізвище 
Куробій, засвідчене у монографії Ю. К. Редька «Сучасні українські прізвища». Згодом воно 
усталилося як родове прізвище. У давнину подібні особові назви були відомі майже в усіх 
слов’янських народів. У наш час у слов’янських мовах складні прізвища трапляються 
нечасто. Так, серед сучасних російських прізвищ збереглися утворені від складних імен 
поодинокі прізвища типу Горемыкин, Мясоедов, Богомолов, Вислоухов. На думку польського 
дослідника Я. С. Бистроня, ці особові назви не закріпилися в функції родових прізвищ, тому 
що вони були незручні для вживання, і самі носії намагалися позбутися їх, як прізвиськ 
переважно глузливих. Однак для української антропонімії характерне збереження досить 
значної кількості композитів у ролі родових прізвищ. Можна сказати, що прізвища такого 
типу становлять значну кількість сучасних українських прізвищ, наприклад: Богома́з, 
Козорі́з, М’ясої́д, Пивова́р, Шовкопля́с та ін. Прізвище Волобой також можемо зарахувати до 
цієї антропонімічної групи. 

По-друге, можливо, що в основі антропоніма Волобой лежить апелятив волобу́й. На 
сьогодні це слово збереглося тільки у говірках української мови, зокрема на 
Дніпропетровщині, у значенні «міцний, впертий, здоровенний чоловік»: «Е, то волобуй 
такий, що его і пъять чоловік не звалять з ніг»; «Бач, який волобуй, а жіночка яка? Як 
шпичка». За версією «Етимологічного словника української мови», форма волобуй є 
результатом видозміни незасвідченої форми *волобой, де о перейшло в у в зв’язку з 
закономірним для частини північно-українських говорів переходом о в у в новозакритому 
складі. В «Ономастиконі» С. Б. Веселовського наводиться російське прізвище Волобуєв, 
похідне від форми волобуй (засвідчене у м. Орлі ще у другій пол. XVI ст.). Носії цього 
прізвища, очевидно, дали назву й населеному пункту Волобуєва в кол. Орловській губернії 
(Росія). В Україні (Балаклійський р-н Харківської обл.) є споріднена назва — село 
Волобуївка. 

До речі, апелятив волобой зафіксовано в діалекті російської мови, зокрема, у псковській 
говірці в значенні «стеблини сухого очерету, прибиті до берегу або закинуті на берег 
прибоєм»: «Льдом старую тросту обрежэ, зломе, — ёна-то хрыпкая, — волобой у берега 
плаває»; «Крыша волобоем покрыта, ф тросте перо загнило, один волобой»; «На берегу есьть 
волобой набифшы, водой принесло». 

Отож, немає сумніву, що прізвище Волобой — давнє слов’янське утворення. 


