
ОКСАНА ДОБРОВОЛЬСЬКА 
ПРО ЩО РОЗПОВІДАЮТЬ НАМ КОЗАЦЬКІ «РЕЄСТРИ» 1649 P.? 

 
У буремний 1649 p., коли на території України відбувалися доленосні події Визвольної 
війни, за наказом Богдана Хмельницького після Зборівського договору з польським королем 
Яном Казимиром було складено «Реєстри всього Війська Запорозького». До них увійшло 
понад 40 тисяч найменувань козаків (39457 найменувань з особовими власним іменем типу 
Яцько Митниченко, Семен Гладун, Ничипор Соловей; 81 найменування без особового імені 
типу Перегуденко Козак, Коваленко Тогобоцкий, Журавский Гошовец та 911 одночленних 
найменувань типу Гогокало, Бочка, Сурмач, Тополь). «Реєстри» охопили величезну 
територію українських земель — 16 полків Війська Запорозького приблизно збігаються з 
територією сучасних областей України: Вінницької, Київської, східної частини 
Житомирської, Черкаської, більшої частини Чернігівської, Полтавської, південно-західної 
частини Сумської. Час укладання «Реєстрів» припадає на період активного формування 
прізвищевої системи українського народу. Усі ці фактори (кількість антропонімійних фактів, 
точність та однорідність їх фіксації, широта охоплювальної території) роблять «Реєстри 
Війська Запорозького» чи не найбагатшою писемною пам’яткою історичної антропонімії 
періоду формування нації, української національної мови та сучасної антропонімічної 
системи. 

Крізь віки «Реєстри» козаків донесли до нас неоціненні відомості про прізвиська, які 
лягли в основу сучасних прізвищ (як відомо, на той період доводиться говорити про назви 
пріз-вищевого типу в розумінні сучасних прізвищ досить умовно), зокрема, багатющу 
інформацію про лексику, що послужила базою для творення козацьких прізвищ. Ця лексика 
репрезентує найрізноманітніші лексико-семантичні групи української мови. Вивчення цієї 
лексики дозволяє встановити принципи номінації, що діяли в тогочасному українському 
суспільстві. Найповніше в основах прізвищ представлені назви, що є атрибутивними 
позначеннями особи, зокрема найменування за внутрішніми властивостями людини та назви 
за зовнішніми її ознаками. 

З назв, що характеризують внутрішній світ людини, надзвичайно цікавими для нас є такі, 
що позначають особу за рисами характеру: варивода («вередлива людина, яка втомлює 
інших своїми причіпками, незадоволенням з будь-чого і т. ін.», СУМ) у прізвищах Варивода, 
Вариводенко; волочай («волоцюга», СлТ) у прізвищах Волочай, Волочаєнко; бурмак 
(«ворчун, брюзга», Гр.) у прізвищах Бурмака, Бурмаченко; вирва («особа злослива, 
обмовна», СлТ) у прізвищі Вирвенко; горіздра («чванько, пихатий», Ж) у прізвищі 
Горьздренко; гуторний («жартівливий, веселий», ЕС) у прізвищі Гуторный; гнусний 
(«ледачий, лінивий, неохайний; бридкий, розпусний», СлТ) у прізвищі Гнусный; ганебний у 
прізвищі Ганебний; добрий у прізвища Добрый, Добренко, Добриян, Добринский, 
Добрановский, Добрецкий, Добрицкий; жадний у прізвищі Жадниченко; жиркий («хоробрий, 
чесний, сумлінний», Ж) у прізвищах Жила, Жиленко, Жиленя, Жилка; жмайло («куркуль, 
скнара», ЕС) у прізвищі Жмайло; злий у прізвищах Злый, Злишко, Зличенко; змирний 
(«смирний», Ж) у прізвищі Змирный; квач («про слабовільну, безхарактерну людину», СУМ) 
у прізвищах Квач, Кваченко; комиза («капризный, привередливый человек», Гр) у прізвищі 
Комизенко; крикливий у прізвищах Крикливый, Крикливець, Крикливченко; легкодух 
(«позбавлена сили волі, нерішуча, безсила людина; легковажна, несерйозна людина; боязка 
людина», СУМ) у прізвищі Легкодусченко; лютий у прізвищах Лютый, Лютий, Лютик, 
Лютого; паршивець («погана, гидка людина» — СУМ) у прізвищі Паршивець; пискливий у 
прізвищах Пискливый, Пискливець, Пискливченко; плакса у прізвищах Плакса, Плаксенко; 
приліпка («любязна, послужлива людина», СУМ) у прізвищах Прилепка, Прильпченко; 
поважний у прізвищі Поважненко; порядний у прізвищі Порядный; скажений («який легко 
втрачає самовладання, нестримний у гніві; несамовитий, нестямний», СУМ) у прізвищах 
Скаженый, Скаженик, Скаженко; смілий у прізвищах Смhлый, Смhеленко; сміливий у 
прізвищі Смhеливый; субтильний («делікатної поведінки, м’який», СУМ) у прізвищах 



Субтельный, Субтельненко. 
Вагомою характеристикою людини були її розумові здібності. Підтвердження цьому 

знаходимо в кількох десятках прізвищ «Реєстрів», утворених на основі назв людей за цією 
ознакою: бец («телепень», ЕС) у прізвищі Бец; безмозкий («джурний, безглуздий», СУМ) у 
прізвищі Безмозкий; галан («телепень», МСБГ) у прізвищі Галанка; гамон («роззява, дурень, 
пришелепуватий» — СлТ) у прізвищі Гамон; дурний у прізвищах Дурний, Дурненко, 
Дурнhнко, Дурначенко; Дурман («дурак, дурень» — Яв) у прізвищі Дурманик; йолоп у 
прізвищі Елоп; кеп («дурак, глупец» — Гр) у прізвищі Кепченко; кметь («сметливый 
чhловек, находчивый, хитрец» — Гр) у прізвищах Кмета, Кмитенко, Кмhтович; мудрий у 
прізвищах Мудрый, Мудрьй, Мудренко, Мудрицкий; мудрак у прізвищі Мудраченко; 
незнайко («людина, яка нічого не знає ; нерознака («несвhдущій чhловек, незнающій» — 
Гр) у прізвищі Нерозняченко; простяниця («людинин невhжа» — Синон) у прізвищі 
Простенетченко; розумний у прізвищах Розумний, розумник у прізвищі Розумник; телепень 
у прізвищах Телепня, Телепнейко, Телепненко; товкач («нерозумна людина; дурень» — СУМ) 
у прізвищах Товкач, Товкаченко; тупиця у прізвищах Тупица, Тупиченко; шелепа («недотепа» 
- СУМ) у прізвищах Шелеп, Шелепеха, Шелепуха, Шелепушенко, Шелепченко; шумар 
(«недоумкуватий» — Он) у прізвищі Шумар; шупик («кмітлива, розумна людина» — Кпол) у 
прізвищах Шупик, Шупиченко та ін. 

Помітне місце посідають прізвища, утворені від назв, що характеризують особливості 
темпераменту людини. Це назви: базалій («тюхтій, неповороткий» — ЕС) у прізвищах 
Базальй, Базальенко; бистрий у прізвищах Быстрый, Быстрик, Быстрыченко; борзий 
(«прудкий, швидкий, моторний» — СУМ ) у прізвищах Борзак, Борзенко, Борзий, 
Борзиленко, Борзяк; ворозький («шаловливый, быстрый, горячій» — Гр) у прізвищі 
Воросченко; в’ялий («млявий» — СУМ) у прізвищах Вялый, Вяленко, Вялик; дикий у 
прізвищах Дикий, Диканенко, Дикинський, Диченко; дерев’яний («позбавлений емоцій» — 
СУМ) у прізвищах Деревяненко, Деревянка, Деревянченко, Деревянчик; завод («заводій» — 
ЕС) у прізвищах Завод, Заводко; загайко («медлитель» — Гр) у прізвищі Загайковский; 
кваша («про нерішучу, кволу, безхарактерну людину» — СУМ) у прізвищах Кваша, 
Квашына; крутько («непосидюча, вертлява, занадто рухлива людина; вертун» — СУМ) у 
прізвищах Крутко, Крутченко; лемеха («флегматик» — Гр) у прізвищах Лемешка, 
Лемешенко; лемішка («мямля, мягкій и безхарактерный человhк» — Гр) у прізвищах 
Лемьшка, Лемhсчаненко, Лемhщенко; мяло («млява, нерішуча людина» — СУМ) у 
прізвищах Мяло, Мяленко, Мялович; навальний у прізвищах Навалный, Навалненко, прудкий 
у прізвищі Прудченко; різкий у прізвищі Рhзкий; соня у прізвищах Соник, Сонич, Соньченко, 
Сонченко; тихомирний («спокойный, тихій» — Гр) у прізвищі Тихомhрный; mopona 
(«неповорный, неповоротливый» — Гр) у прізвищах Шаркий, Шарк, Шарко, Шарченко; 
шворний («моторний» — Гр) у прізвищі Шворниченко; шелевило («непосhда» — Гр) у 
прізвищі Шелевило та ін. 

Особливості поведінки людей у різноманітних життєвих ситуаціях служили підставою 
для виникнення найрізноманітніших прізвиськ, що перетворювались в майбутньому в 
прізвища. Серед твірних основ прізвищ «Реєстрів» знаходимо багато назв людей за 
характерною для них поведінкою: баламут у прізвищі Баламутенко; байда («безтурботна, 
гуляща людина, гульвіса» — СУМ) у прізвищах Байда, Байденко; бурда («бешкетник» — 
ЕС) у прізвищах Бурда, Бурденко, Бурдык, Бурдун, Бурдунко; гава («роззява» — СУМ) у 
прізвищі Ґава; гавря («разиня» — Гр) у прізвищі Гавриненко; динда («швендя» — ЕС) у 
прізвищах Дында, Динденко; гулай («бродяга, бездhльник» — Яв) у прізвищі Гулай; гулясчий 
у прізвищі Гулясчий; гуляка у прізвищі Гулячка; жигун («баламут, п’яниця» — ЕС) у 
прізвищі Жыкгун; засядко («тот, кто долго сидит в гостях» — Яв) у прізвищах Засядко, 
Засядкович, Засядченко; канюка («набридливий прохач» — СУМ) у прізвищах Канюка, 
Канюченко; клепач («клеветник, человhк, говорящій вздор» — Яв) у прізвищах Клепач, 
Клепаченко; лабусь («спокусник» — ЕС) у прізвищі Лабуса; лякливий у прізвищі Лякливий; 
моргач («залицяльник» — СУМ) у прізвищах Моргун, Моргуненко, Моргунець; напрасник 



(«задирака; кривдник» — СУМ) у прізвищі Напрасниченко; полежай («лежебока» — Гр) у 
прізвищах Полежай, Полежаєнко, Полежайченко; підшивайло («підлабузник» — СУМ) у 
прізвищі Подшиваленко; плохута («несміла людина» — СУМ) у прізвищі Плохутенко; 
поцілуйко («той, хто любить цілуватися» — СУМ) у прізвищі Поцhлуйченко; туралий 
(«обращающій вниманіе, осмотритеольный» — Гр) у прізвищі Тораленко; тума («хмурый, 
неразговорчивый человhк» — Гр) у прізвищах Тума, Тумача, Туменко, Тумченко та ін. 

Яскравий індивідуалізуючий характер мають назви, які характеризують людину за її 
звичками. Численні прізвища «Реєстрів Війська Запорозького» утворені семантичним або 
морфологічний способом на основі таких назв: Глядченко від глядько («той, хто постійно 
дивиться» — ЕС); Дрикга, Дрижака, Дрикгайло, Дрыдженко, Дрыджаченко від дрига («той, 
хто дригає ногами» — ЕС); Киваленко від кива («той, хто любить кивати» — ЕС); 
Куроиденко від куроїд («лакомка» — Гр); Курцов зять від курець; Лапуненко від лапун 
(«любящій щупаться» — Гр); Ласый, Ласай, Ласенко, Ласченко, Ласько від ласий, ласько, 
(«ласун» — Гр); Нитченко від нитець («той, хто постійно п’є спиртні напої, може випити 
багато хмільного» — СУМ); Плюваченко від плювака («постоянно плюющій, плюющая» — 
Гр); Плюйко, Плюйченко від плюйко («любящий плевать» — Гр); Пяниця, Пяниченко від 
п’яниця; Свистун, Свистуненко від свистун («той, хто свистить» — СУМ); Тупало, 
Тупальський від тупало («человhк тупающій» — Гр); Халусенко від халус («лакомка» — Гр); 
Храпченко від хрипко («хропун» — Гр) та ін. 

Примітними для навколишніх була манера поведінки людини, те, як вона тримається в 
товаристві. У повсякденному спілкуванні проявлялося її ставлення до інших, 
доброзичливість, чуйність, гостинність тощо, однаково, як і негативні риси. У прізвищах 
«Реєстрів Війська Запорозького» закладені такі назви: брус («грубіян, нахаба» — Ж) у 
прізвищах Брус, Брусенко; благодар («благодhтель» — Гр) у прізвищі Благодар; вірний у 
прізвищі Вhрненко; гречний у прізвищі Кгречный; гощний («гостинний» — ЕС) у прізвищі 
Кгощенко; добродій у прізвищах Добродьй, Добродьенко; ємець («хват, ловкач» — ЕС) у 
прізвищах Ємець, Емцов, Емченко, Емчик; забірний («такий, що багато бере» — ЕС) у 
прізвищах Заборный, Заборний; кута («хто надакучлівы, звяглівы» — Кпол) у прізвищі 
Койлик; лесний («улеслевий, облеслевий» — ЕС) у прізвищаї Лесный, Лесненко; лестун у 
прізвищі Лестуненко; лахний («пожадливий, ласолюбний, похітливий» — ЕС) у прізвищах 
Лахненко, Лахнов (зять); лисавий («улесливий» — Л) у прізвищі Лисавець; манта 
(«обманець» — Он) у прізвищі Манта; сороміцький у прізвищі Соромотченко; хороший у 
прізвищах Хороший, Хорошиленко, Хорошилович, Хорошко, Хорощенко; чулий у прізвищі 
Чула; чуйний у прізвищі Чуйнов; чуткий у прізвищі Чуток та ін. Самоусвідомлення 
людини в колективі, її, так би мовити, ставлення до себе теж слугувало підставою для 
появи різноманітних найменувань. Понад десяток з них зафіксовано у прізвищах «Реєстрів 
Війська Запорозького». В антропоосновах цих прізвищ реконструюються такі загальні 
назви: бережений у прізвищі Береженя; бережний («обережний» — СлТ) у прізвищі 
Береджный, Бережненко, Бережняченко; бутний («гордый, надутый, высокомерный» — 
Закр) у прізвищі Бутньк; бучний у прізвищі Бучненко; висіканець («франт» — Яв) у 
прізвищах Висhканець, Висиканченко; гурний («гордий, зарозумілий» — Ж) у прізвищі 
Гурниченко; пишний («пихатий, бюндючний» — СУМ) у прізвищах Пышный, Пышненко, 
Пишненский; пестун («баловень; нhженка» — Гр) у прізвищі Пhстун; самохвал у 
прізвищах Самохвал, Самохваленко; хвалько у прізвищі Хвалченко; Хваст у прізвищі 
Хвастенко; хвастун у прізвищі Хвастуненко; юрний («гордий» — Он) у прізвищі 
Юрненко. 

У прізвищах закладені також назви людей за виявом їх різноманітних почуттів, таких 
як радість, смуток, гнів, страх, голод тощо: безпечний у прізвищі Безпечный, громовик 
(«про грізну, сувору людину» — СУМ) у прізвищі Громовик; забій («ужасно злобен, 
остервенелый» — Гол) у прізвищі Забия; завидко («завистник» — Гр) у прізвищі Завидко; 
зябкий («чувствительный к холоду» — Яв) у прізвищі Зябченко; голодний у прізвищах 
Голодненко; голодняк («голодный» — Яв) у прізвищах Голодняк, Голодненко; каяний 



(«раскаявшійся» — Гр) у прізвищі Каян; мерзляк у прізвищі Мерзляченко; покутний 
(«пройнятий каяттям» — СУМ) у прізвищі Покутный, Покутняк; ситий у прізвищах 
Ситенко, Ситко, Ситченко. 

Помітно виділяють людину з-поміж навколишніх особливості її мовлення. Саме тому 
індивідуалізуючі власні назви часто виникали на основі тих загальних назв, що дають 
характеристику людині саме за особливостями її мови. Кілька таких назв відтворилися в 
прізвищах «Реєстрів Війська Запорозького»: бубун («тот, кто не говорит, а бубнит, т.е. 
произносит невнятно слова» — Яв) у прізвищі Бубун; гакало («часто повторяющій межд. 
га» — Гр) у прізвищі Гакало; гаркавий у прізвищі Гаркавенко; гаркуша у прізвищі 
Гаркуша; дзєкало («названіе бhлорусса, по причинh; употребленія им в своей рhчи звуков 
дзє» — Гр) у прізвищах Дзєкало, Дзекалишин; гугнивий у прізвищах Гугнивый, Гугнивенко; 
дробот («той, хто швидко говорить» — ЕС) у прізвищах Дробот, Дроботенко, Дроботко, 
Дроботченко; заїка у прізвищах Заика, Заиченко; момот («заїка» — ЕС) у прізвищах 
Момот, Момотенко, Момотикга, Момутко, Момутченко; сипливий («медленноязычный, 
косногласный» — Синон) у прізвищі Сипливый; тикало («говорящій на «ты» — Гр) у 
прізвищі Тыкаленко; шегерявий («шепелявый» — Гр; опр. шекерявити «шепелявити» — 
СУМ) у прізвищі Шекерявый. 

Наведений вище антропонімний матеріал «Реєстрів Війська Запорозького» розкриває 
перед нами палітру особових назв, що дають характеристику людині за її внутрішніми 
властивостями. До середини XVII ст. відбувся процес онімізації цих апелятивів, і вони 
перетворилися у власні назви. Семантичний аналіз прізвищ «Реєстрів Війська 
Запорозького» (точніше, тих прізвиськ, на основі яких вони утворилися) показує, що 
спосіб називати людину за її внутрішніми властивостями у XVII ст. в Україні був одним з 
найпродуктивніших: на 6193 відапелятивних прізвища «Реєстрів Війська Запорозького» 
припадає 1145 прізвищ, утворених на базі назв людей за їх внутрішніми ознаками. 
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