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До Інституту української мови НАН України часто звертаються громадяни з проханнням 
пояснити походження того чи іншого прізвища. Так, в одному з листів від корінного 
українця, що мешкає зараз у Грузії, нашу увагу привернуло прізвище Король. Дописувач, 
предки якого народилися на Хмельниччині, зауважує, що стосовно походження свого 
прізвища йому довелося вислухати безліч версій та здогадів. 

Справді, прізвище Король добре відоме в Україні. Починаючи з середини XVI ст., воно 
простежується в українських історичних документах на території колишніх Київської, 
Чернігівської, Люблінської губерній, а з кінця XVIII ст. фіксується у Галицькій Лемківщині. 
На поширення прізвища Король у сучасному антропоніміконі вказують записи з Вінницької, 
Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської (зокрема, 
тільки «Справочник квартирных телефонов г. Киева» 1976 р. у м. Києві налічує 84 носії 
прізвища Король), Одеської, Полтавської, Рівненської областей. Його популярність відбиває 
також ономастична картотека Інституту української мови НАН України. Це прізвище також 
трапляється серед канадських українців, що засвідчує «Словник українських прізвищ у 
Канаді» Ф. Богдана. 

Географію поширення прізвища Король на теренах України доповнюють утворені від 
нього назви населених пунктів, наприклад, хутори Королів-Харищин у Сумській області та 
Королев Рог у колишній Херсонській губернії, нп Королівка у Вінницькій, Луганській, 
Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Львівській, Черкаській областях. Порівняймо 
ще потік Королі́в у басейні Дністра, торфовище Королі́вка в Житомирській області, 
мікротопонім (куток) Королі́вка у м. Галич Івано-Франківської області, які також виразно 
пов’язані з антропонімом Король. 

Споріднені особові назви відомі в інших слов’янських народів: у росіян — Король, у 
білорусів — Кароль, у поляків — Krо́l, у чехів — Krа́l, у словенців — Kralj, у болгар — Крал, 
у сербів Краљ. 

У східнослов’янських мовах спостерігаємо низку генетично споріднених прізвищ, як-от: 
укр. Королевич, Короленко, Королик, Королихін, Королишин, Королів, Королькевич, Королько, 
Корольов, Корольчук, Королюк, Короляк; рос. Королёв, Корольков; білор. Каралёў, Каро́ліч, 
Карале́віч, Карале́нка, Каралёнак, Карале́ня, Каралю́к, Каралёк, Каралько́ў, Каральчу́к, 
Карале́ц, Каро́лік, Каро́лечык, Каро́лько, Каралі́нскі. 

Цікаво, що прізвище Король зафіксоване також у євреїв — вони іноді використовували 
слов’янські іменники як словотвірний матеріал для своїх прізвищ. 

На перший погляд, з’ясувати походження прізвища Король не так уже й важко. 
Здебільшого воно генетично пов’язується зі словом коро́ль у значенні ‘титул монарха, а 
також особа, що має цей титул’. Та сама версія походження існує стосовно спорідненого 
російського прізвища Королёв. Хоч останнє, на думку окремих дослідників, можна також 
співвідносити з картярським «королем». Походження споріднених прізвищ інших 
слов’янських народів також пояснюється у зв’язку з монархічним титулом. 

Якщо пристати на цю версію, одразу виникає питання: на якій підставі простий українець 
носить прізвисько Король (за матеріалами історичних джерел, цей антропонім фіксується 
саме у представників нижчих верств населення, насамперед у селянства, пор., Павло Король, 
селянин, 1766 р., Київська губернія та Василь Король, селянин, 1768 р., Смілянська 
губернія)? Адже прізвиська, а згодом прізвища, утворені від назви титулу або 
адміністративної посади, не поширені в Україні. Серед сучасних українських прізвищ 
дослідники відзначають лише декілька антропонімів цього типу. Зокрема, Ю.К. Редько у 
монографії «Сучасні українські прізвища» (крім аналізованого Король) наводить ще 
прізвища Цар, Шах, Кардинал, Цісар. При цьому дослідник зауважує, що прізвище Король 
виникло, очевидно, не як назва нащадків короля, а як жартівливе прізвисько. Може, бідного 
селянина-кріпака, глузуючи, прозвали Королем, і це прізвисько з часом закріпилося у 



документах як родове прізвище. Тому цілком імовірно, що сучасні українські прізвиська 
Король (засвідчене у с. Володимирівка Межівського р-ну Дніпропетровської обл.) та Королі 
(засвідчене в с. Мала Жмеринка Жмеринського р-ну Вінницької обл. та у с. Пашківці 
Хмельницького р-ну та обл.) виникли саме як глузливі назви людей. Стосовно їхньої 
мотивації пор. укр. коро́ль ‘про чоловіка, що визначається особливою красою, вмінням тощо’ 
та рос. діал. коро́ль ‘красива, видна людина’. Значення наведених слів можна пояснювати як 
вторинні похідні від титулу «король», що розвинулися в мові пізніше. 

Саме ж слово король утворилося від імені Карла Великого — імператора франків у VIII—
IX ст., тобто генетично не слов’янське. Згадаймо аналогічне за походженням слово ке́сар 
(ці́сар) ‘римський імператор’, утворене від латинського особового імені Цезар (Caesar). 

Водночас прізвище Король може мати інше походження, не пов’язане з назвою титулу, 
оскільки в східнослов’янських і польській мовах воно є полісемантичним. Порівняймо, 
зокрема, укр. коро́ль ‘1) весняна хороводна гра молоді, 2) різновид гри в бирюльки’, укр. 
королі́ ‘шишечки на задніх ногах у коня, дуже чутливі до ударів’; укр. діал. (поліськ.) коро́ль 
— ‘стовп із суком, на якому закріплюються і повертаються ворота’ та форма з твердим 
кінцевим -л каро́л ‘жердина, якою притискують зверху снопи, сіно на возі’, рос. діал. королú 
— ‘назва гри’, білор. каралі́ ‘суглоби задньої ноги’, польск. krо́l ‘нижня частина ноги 
тварини’. До них прилягають споріднені утворення: укр. діал. (бойків.) коро́лька ‘1. оцвітина; 
2. ромашка; 3. квітка’, корольо́к ‘ромашка’, рос. діал. королькú ‘кісточки, кульки на 
рахівниці’, ‘бісер; намисто з бісеру’, королёк ‘різьблений візерунок на гребінці’, ‘намисто’, 
‘кров’яна мозоль’, королёчок ‘суцвіття, сережка (верби, берези)’, ‘зіниця’, білор. діал. 
каралёк ‘голінка’, польск. krо́lić ‘морщити, збирати у зморшки’. 

Усі наведені лексичні одиниці мають спільну семантичну ознаку ‘зігнутість, нерівність, 
кривизна’. Це дало підстави Р. Козловій розглядати спільнослов’янську лексему король  
(< псл. *korlь) в етимологічному гнізді псл. *kor- і реконструювати його вихідну семантику 
як *‘зігнутий, скрючений’. У цьому випадку первісне значення прізвиська Король 
допомагають відновити споріднені східнослов’янські лексеми: рос. діал. королёк 
‘низькоросла людина’, ‘людина малого зросту’ та білор. діал. каро́лік ‘недоросток’. Отже, 
можна припустити, що прізвисько Король уживалося для характеристики зігнутої, 
згорбленої, низькорослої людини. Прізвища, які вказують на фізичні особливості людини, 
надзвичайно поширені серед слов’янських прізвищ взагалі та українських зокрема. Скажімо, 
найвідомішими, найбільш поширеними українськими прізвищами, що характеризують особу 
за певними ознаками її зовнішності, є Горбач, Калічка, Карачун (‘кривоногий’), Кордуба 
(‘кремезний’), Кривко, Кульга, Кудлай, Шульга (‘лівша’). Отже, король у значенні ‘титул’ і 
король у значенні *‘зігнутий, згорблений’ є різними за походженням омонімічними 
лексемами. Проте визначити точно, яке з цих слів лягло в основу прізвиська, а згодом 
прізвища Король, сьогодні практично неможливо. 

Нарешті, прізвище Король може бути відіменним похідним, безпосередньо пов’язаним із 
відповідним особовим іменем Король / Кароль, яке є розмовним варіантом документального 
католицького імені Карл. За свідченням дослідників, це ім’я зрідка носять українці в 
західних областях. Зокрема, українські прізвища з кореневим -а-, Кароль, Каролець, Каролик, 
Каролишин, зафіксовані на території Галичини, вважаємо утвореними саме від цього імені. 
Вони не пов’язані із загальною назвою король. 
 


