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Лаленко 
У Києві зафіксовано прізвище Лаленков (однойменні антропоніми за відомими нам 
джерелами в інших регіонах України не засвідчено). Насамперед зазначимо, що названий 
антропонім є русифікованою формою українського прізвища Лаленко. Про це яскраво 
свідчить його структура: суф. -енко — один з найпродуктивніших в українських прізвищах. 
Б.О.Унбегаун в монографії «Русские фамилии» наводить багато прикладів русифікації 
українських прізвищ, яка відбувалася шляхом додавання суф. -ов до будь-якого прізвища на 
-енко, пор., напр.: Абраменков, Власенков, Здоровенков, Косенков та ін. Далі ми будемо 
розглядати саме первинну українську форму — Лаленко. 

Як відомо, прізвища на -енко — це патронімічні утворення. Вони майже завжди 
означають сина того, кого називає передсуфіксальна частина, яка, в свою чергу, може бути 
або особовим іменем або прізвиськом. Таким чином Лаленко — це син якогось Лали. Що ж 
таке Лала — ім’я чи прізвисько? Антропонім Лала можна розглядати як особове ім’я, що є 
зменшувальною формою від рідковживаного й застарілого тепер християнського імені 
Фалалей. Однак ми схильні думати, що Лала — це прізвисько, в основі якого лежить 
звуконаслідувальний апелятив лала (пор. сучасне прізвисько мешканця смт Велика 
Олександрівка Херсонської обл. — Лала). В українській мові згаданий апелятив фіксується 
тільки як вигук: «Лала, Лaлa! мати била та вигнала з хати»; у білоруській мові відоме 
діалектне ла-ла-ла / ля-ля-ля «про базікання». Проте це слово збереглося в російських 
говірках в кількох значеннях, пор. рос. діал.: лала́ 1. «балаканина, пуста розмова, безглуздя, 
нісенітниця, дурниці», лалу нести «говорити безглуздя», «марити уві сні»: Ты все какую-то 
лалу говорил; 2. «про того, хто говорить дурниці, нісенітницю; балакун»: Запри ворота: вон 
Ваня-лала идет; «настирливий жебрак»; 3. «про розпещену, веселу жінку або дівчину, яка 
живе щасливо, весело»: Ох, ты, лала, лала!; 4. «вуличне прізвисько». Однойменні апелятиви 
знаходимо в інших слов’янських мовах: у болгарській — лала «блазень, жартівник; базіка, 
пліткар» (пор. також болгарське особове ім’я Лала) та в словацькій — l’al’o «базіка, дурень». 
Отже, вірогідно, прізвисько Лала утворилося від апелятива лала в значенні «балакун, 
говорун» й виникло в результаті того, що його першоносій мав ці властивості. До наступних 
поколінь прізвисько переходило як родове прізвище або в незмінному вигляді (однойменне 
прізвище Лала засвідчено в антропонімічній картотеці Інституту української мови), або 
змінене за допомогою різних суфіксів (пор., напр., укр. Лаленко, Лалач; рос. Лалаев; білор. 
Лалай, Лалоха, Лалошка; болг. Лалеш, Лалин, Лалка, Лалун, Лалунка, Лалуш). Сюди ж можна 
додати ойконіми: с. Лолове в Мукачівському р-ні Закарпатської обл. та нп Лалова в колиш. 
Бессарабській губ., які, очевидно, походять від прізвиська Лала. В російських та білоруських 
говірках знаходимо багато споріднених слів, похідних від апелятива лала: рос. діал. лала́ка 
«недорікувата людина», лала́кать «говорити невиразно, нескладно» (пор. нп Лалакино у 
колиш. Нижегородській губ.), лала́хать «базікати», лали́ть «говорити нісенітницю, 
безглуздя; базікати», лаларь «той, хто любить поговорити, побазікати; балакун, марнослов, 
теревеня», лалыка 1. «людина, яка невиразно, нерозбірливо говорить», 2. «балакуча людина» 
(пор. прізвище рос. Лалыкин та білор. Лалыка, а також нп Лалыки у Вітебській обл. 
Білорусі); лалыкать 1. «говорити дрібниці, дурниці, базікати», 2. «співати колядки», 
3. «гаркавити», лалыльщик «колядник на Великдень», лалынщик «те саме»; білор. діал. 
лалакаць, лалалакаць, лалыкаць, лалахаць, лалакацца «базікати», лалаканне, лалыканне 
«базікання», лалакі, лалы, лалалы «те саме». В топонімічній картотеці Інституту української 
мови фіксується назва жителів с. Кіровка (Слов’янськ, р-н Донецьк. обл.) — лалаки. 
Споріднені апелятиви відомі й в інших слов’янських мовах, пор.: серб. лалакати 
«наспівувати ла-ла-ла», словацьк. lalotat «белькотати», стар. польськ. lalać «те саме». 

 
 



Мицка 
Прізвище Мицка утворилося лексико-семантичним способом від зменшувальної форми 

християнського імені Дмитро. Первісно воно було іменем основоположника роду, а згодом 
стало прізвиськом чи прізвищем нащадків, не зазнаючи жодної зміни. Можна наводити 
багато прикладів українських прізвищ цього типу, які повністю однозвучні з власним 
іменем: Лу́чка, Са́вка, Саву́лка, Мики́тка, Масю́тка та ін. 

Споріднене ім’я Мі́цка фіксується в білорусів. На думку дослідника Б.О.Унгебауна, 
воно походить від білоруського особового імені Змі́цер, яке, в свою чергу, є одним із 
розмовних варіантів документального Дзмітрый (укр. відповідник Дмитро). На користь 
цього припущення свідчить той факт, що в українській та російській мовах зменшувальні 
форми з суф. -к-а утворювалися переважно від особових імен, які закінчувалися на -а: 
Микита — Микитка, Лука — Лучка та ін. (ім’я Дмитро до них не належить). Натомість у 
білоруській мові можливі дві зменшувальні форми, які відрізняються місцем наголосу: 
Бянько́ — Бе́нька, Глябко́ — Гле́бка, Лясько́ — Ле́ська, Працко́ — Про́цка, Сянько́ — Се́нька, 
Цімко́ — Ці́мка, Яцко́ — Я́цка. Отже, Б.О.Унбегаун вважає особове ім’я Міцка та похідні від 
нього утворення білоруськими за походженням. Сюди ж він відносить прізвище Міцкевич 
(пригадайте відомого білоруського письменника Якуба Коласа, справжнє ім’я якого 
Міцкевич Костянтин Михайлович, й видатного польського поета Адама Міцкевича), а також 
литовське Міцкевічюс. 

Ймовірно, що прізвище Мицка могло виникнути в українському мовному середовищі, 
хоча у відомих нам українських джерелах форма Мицка (як зменшувальна від повного імені 
Дмитро) не фіксується. Однак про можливість її існування свідчать приклади 
зменшувальних форм інших особових імен, які побутують в Україні: Грицик, Гриць, Грицько 
від Григорій; Луцик, Луцько від Лука; Мацько від Матвій; Процик, Проць, Процько від 
Прокіп; Стець від Степан; Яць, Ячько від Яків. У той же час відомі однокореневі українські 
прізвища, які в своїй основі зберегли до сьогодні втрачені зменшувальні форми від 
особового імені Дмитро; причому відмічено їх в різних регіонах України: Мицан (Львівська 
обл.), Миценко (Кіровоградська обл.), Мицик/Міцик (засвідчене ще в XVII ст.; 
Дніпропетровська, Харківська, Чернігівська обл.), Миць (Івано-Франківська обл), Мицько. На 
основі вищенаведених прикладів можна зробити висновок, що форми Мицько й 
Мицька/Мицка існували раніше й, можливо, існують і зараз у місцевій вимові, але не 
зафіксовані письмовими джерелами. Слід зауважити: від м’якої основи утворилася форма 
Мицька, а від твердої — Мицка. 

Цікаво, що у болгар теж відоме прізвище Ми́цка та споріднені з ним — Ми́ца, Ми́цко. 
Болгарський дослідник Йордан Заімов прізвище Мицка пояснює як похідне від особового 
імені Ми́ца/Ми́цо (скорочене від Ди-мит-ър) й датує його XIII ст. Той факт, що аналогічні 
прізвища тряпляються у кількох слов’янських народів, не дивує, адже ім’я Дмитро присутнє 
в іменнику всіх слов’ян (звичайно у кожного народу воно має специфічне звукове 
оформлення) й у свій час було досить популярним. 

Існують також населені пункти, назви яких, очевидно, походять від зменшувальних 
форм імені Дмитро: в Україні — с. Міцівці в Хмельницькій обл.; в Росії — нп Мицино у 
колиш. Владимирській губ.; у Білорусі — с. Міцковічі та с. Міцьканці в Гродненській обл. На 
території України в Житомирській обл. засвідчена ріка Мицьківка (п. Прип’яті), пов’язана в 
кінцевому результаті з особовим іменем Мицька/Мицка. 
 


