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У сучасному українському суспільстві точать-
ся дискусії про генезу імені по батькові в укра-
їнській антропосистемі. За однією точкою зору, 
ім’я по батькові – це питоме іменування україн-
ців, яке пережило свою безперервну еволюцію з 
праслов’янського періоду, за іншою – це резуль-
тат російського впливу. Прихильники кожної з 
цих позицій мають власні аргументи. Мета нашої 
статті – звернути увагу на староукраїнську істо-
ричну антропонімію, аби розібратися в особли-
востях і тенденціях антропосистеми, яка переду-
вала сучасним офіційним стандартам ідентифіка-
ції українських громадян. 

У період Київської Русі ідентифікація її грома-
дян здійснювалася  переважно однолексемними 
власними назвами. З ХІV ст. простежується  тен-
денція до скорочення у текстах кількості одно-
лексемних антропонімів на користь дволексем-
них. І хоча ще не є поодинокими випадки, за яких 
особа в тексті грамоти ідентифікується лише за 
допомогою однолексемного оніма, такі назви в 
антропоніміконах староукраїнських текстів ста-
новлять меншість. У грамотах ХІV ст. їх питома 
вага – 22 %, а у грамотах ХV ст. – 30 %. Прав-
да, поширення антропонімних формул відбува-
лося не одночасно серед представників різних 
соціальних зрізів, а більшість згадуваних осіб 
у грамотах ХІV і ХV ст. належала до панівного 
прошарку суспільства. Залучення ж матеріалів 
західноукраїнських земель ХV ст., що входили 
до складу Польщі (галицькі земські переписи), 
переконливо свідчить, що однолексемна система 
найменування особи найдовше протрималася в 
нижчих суспільних прошарках. Галицьких панів 
називали переважно дволексемно, причому фор-
ма їх іменування не відрізнялася від тогочасних 
польських стандартів, тоді як 2/3 особових назв 
селян ще становлять однолексемні антропоніми 
[7, с. 45]. Досліджуючи історичну антропонімію 
Гуцульщини, Б. Б. Близнюк у своїй дисертації за-
уважує: “Характерно, що одночленні іменування 
на Гуцульщині (зрештою, як і на інших територі-
ях) служили переважно для ідентифікації пред-
ставників соціальних низів”, крім того, “антро-
поніми такого типу вживалися і тоді, коли йшло-
ся про конфіскацію майна дрібної гуцульської 
шляхти за участь у повстанні...” [1, с. 13].

У ХІV–ХV ст. кількість онімів у складі укра-
їнської антропонімної формули була тим крите-
рієм, за яким у більшості випадків можна було 
встановити соціальний статус поіменованої осо-
би. У грамотах ХV ст. однолексемні антропоніми 
звичайно називають міщан, а також духовенство, 
слуг, підданих, наприклад: мєщаномъ вруцким 
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сєми человєкомъ на имя Ивану а Гаврилу а Пє-
труши а Ходору а Кваши а Ивашевичу а Радиво-
ну; слузѣ нашьму Радєви; писарь Хомѣкъ; слу-
гу своег на имя Сєнка; духовникъ нашъ Илья 
(УГ ХV). Серед соціальних низів однолексем-
ний спосіб іменування подекуди частково збе-
рігається і в ХVІІ, і в ХVІІІ ст. Говорячи про 
ХVІІ ст., Б.Б. Близнюк зауважує: «Як і у ХVІ 
ст., на одночленні іменування часто натрапля-
ємо в списках якоїсь групи чи категорії насе-
лення» [1, с. 17]. 

Панство того періоду ідентифікується по-
різному. У грамотах Центральної України, По-
лісся та Галичини – переважно дволексемно, на-
томість у буковинських землях їх іменування у 
більшості фіксацій оформлені однолексемно.

Та все ж тенденція до поширення багато-
лексемних антропонімів не вщухає. Якщо у 
пам’ятках, що репрезентують Гуцульщину ХV–
ХVІ ст., однолексемні антропоніми становлять 38 
%, то в ХVІІ ст. їх число скорочується вже до 5 % 
[1, с. 9]. Описи замків 1552 р. дають таку картину 
фіксацій однолексемних антропонімів. Макси-
мальне їх число представлене в антропоніміконі 
Канівського замку – понад 1/3 (або 38 %) таких 
найменувань. У решті аналогічних джерел одно-
лексемні антропоніми утворюють периферійну 
зону антропоніміконів: 4 % – по Чорнобильсько-
му, 7 % – по Київському та стільки ж – по Ві-
нницькому,  16,6 % – по Черкаському і 18 % – по 
Остерському замках. Отже, підсумовуючи наве-
дені факти, можна зробити висновок про те, що 
однолексемний спосіб ідентифікації замінювався 
багатолексемним неодночасно як у територіаль-
ному, так і в соціальному плані. Територіально 
цей перехід здійснювався від центру до перифе-
рії, а соціально – від шляхти до соціальних низів. 
На наш погляд цей процес можна вважати оно-
мастиною універсалією.

Поширення антропонімних формул у ста-
роукраїнській мові безпосередньо пов’язане з 
християнізацією іменникá. Показову картину дає 
аналіз етимології  антрополексем та співвідно-
шення різних антропонімічних засобів іденти-
фікації особи в писемних пам’ятках. Наприклад, 
серед однолексемних антропонімів в Описі Чер-
каського замку 1552 р. більше половини онімів – 
слов’янські за походженням, а в складі дволек-
семних антропонімних формул першим компо-
нентом у 80 % виступає християнське ім’я. Отже, 
слов’янський онім меншою мірою потребує до-
даткового уточнення, ніж християнський, тим 
паче що вузьке коло християнських імен (у по-
рівнянні зі списком слов’янських імен), що вжи-

ваються українцями, часто призводить до збігу 
особових імен людей, які перебувають у спільній 
комунікативній ситуації, а це потребує викорис-
тання додаткових ідентифікаційних засобів. Так, 
у грамоті № 18 Матеріалів сотенних канцелярій і 
ратуш Лівобережної України  йдеться про трьох 
осіб, які є носіями однакових імен: Іван Процен-
ко, Іван Вовченко, Іван Злиденненко (див. ДНРМ 
1711). Пор. також: двох члвкъ, Дмитра Куща та 
Дмитра Юника, жителеи яготинских (ДНРМ 
1729), Ивана  Пилипенка, Івана  Лавренъка, Ива-
на Желѣзняка (ЛРК 1654), Иванъ Куприянович, 
Іван Власович (ЛРК 1654), Ерема Протасенко... 
жаловал на Ерему Кушнѣра (ЛРК 1656), Ивана 
Брагинца, Ивана Хорошка (ЛРК 1660), Гриц-
ко Квачъ, Грицко Шкоденко (ЛРК 1665), Семен  
Григориевич, арендар роменский, жадал, абы з 
Семеном Скибою... (ЛРК 1677), Івана Кузки, Іва-
на Шиша, Івана Кунашенка (ЛРМ 1682). Недо-
статню кількість активних імен ілюструє й такий 
факт: за даними Р.І. Осташа, в Реєстрі Війська За-
порізького для номінації вище 38 тис. осіб вико-
ристано 230 християнських імен [3, с. 13]. Отже, 
обмежена кількість імен, які перебували в актив-
ному обігу українців, примушували антропоні-
мійну систему поступово позбавлятися від одно-
лексемних антропонімів як від єдиного способу 
визначення особи. У документах ХVII-ХVIII ст. 
однолексемні антропоніми у функції єдиного 
визначення особи вживаються вже надзвичай-
но рідко: з Лавром и зъ Филоном, обывательми 
лохвицъкими (ЛРК 1662), Анъдрушку и Гаврилу, 
бурмистрах вряду Лофицкого (ЛРК 1653). 

Зазвичай використання однолексемних особо-
вих назв зумовлене повторним згадуванням осо-
би, якщо в тексті вже була наведена повна антро-
понімна формула; згадуванням особи після вжи-
вання в тексті повної формули іменування когось 
із родичів названої особи; однолексемним спосо-
бом ідентифікації, що  використовувався інколи у 
списках людей одного дворища; коли у тексті 
йдеться про досить відому особу [2, с. 17]. Але 
загалом однолексемні антропоніми утворюва-
ли периферійну зону староукраїнської антро-
посистеми.

За своїм походженням однолексемні антро-
поніми, зафіксовані у досліджуваних пам’ятках, 
поділяються на дві групи: одвічні (слов’янські) і 
запозичені (християнські). Якщо християнські є 
функціонально однорідними (вони виступають, 
як правило, у ролі особових імен), то слов’янські 
антропоніми виконують різні функції. Частина 
автохтонних однолексемних онімів уживається 
у функції особових імен, інша – у ролі індивіду-
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альних прізвиськ людини, які співіснують поряд 
із офіційними християнськими іменами, треті ж 
набувають ознак сімейних або навіть спадкових 
назв, що виступають уже як допрізвищеві антро-
полексеми. Визначити, з яким саме типом одно-
лексемних онімів маємо справу, без урахування 
додаткової інформації, досить складно, адже в ба-
гатьох із них відсутній елемент присвійності (на 
відміну, скажімо, від аналогічних російських на-
йменувань). Так, практично неможливо з’ясувати 
поза контекстом, чим виступає антрополексема  
Ворона – ім’ям, індивідуальним або сімейним 
прізвиськом. Матеріали актів, грамот тощо, де 
одна й та сама особа згадується по кілька разів, 
дозволяють із більшою точністю встановити 
статус такої назви, аніж різні списки населення, 
пор.: пан Ворона, пана Алєксандра Вороны, пану 
Алєксандру Григорєвичу Воронє (АКЖ 1584), 
пна Станислава, пна Миколая и пна Яна Стєцкє-
вичов Ворон (АКЖ 1583). Зіставлення наведених 
антропонімних формул з означеним онімом до-
зволяє зробити висновок, що в цьому випадку 
маємо справу з сімейним прізвиськом  Ворона. 
Аналогічний статус мають і такі однослівні на-
зви, зафіксовані в АКЖ ХVІ: пан Нємирич, пнъ 
Пилиповскии, пнъ Стрыбыл, пан Кошковскии, 
пану Головєнскому, пану Кропивницкому, пану 
Стрыжєвскому, пан Дєшковскии, от пановъ 
Тишъ, пана Ясликовского, кнзъ Корецкии, кнзъ 
Воронєцкии, пан Елецъ, пна Пряжовског, князя 
Ружинъского, пан Чєркас та інші. У ХVІ ст. такі 
власні назви, що поширювалися на всіх членів 
родини, побутували  тільки серед шляхти. Тому 
й не дивно, що у випадках, коли однолексемний 
антропонім виконує роль сімейного прізвиська, у 
препозиції до нього стоїть апелятив пан або титул 
князь. Якщо ж подібної загальної назви поряд із 
однолексемним антропонімом немає, він висту-
пає переважно у функції особового імені, напри-
клад: Ждан та Ждан Щєниєвскии (АКЖ 1584).

Співвідношення між слов’янськими та хрис-
тиянськими онімами зазнало певної трансфор-
мації, яка проходила у кілька етапів. До ХІІІ ст.  
оніми обох груп сприймалися власне як особові 
імена, протиставлені за своїм походженням і сфе-
рою використання. Поділ антропонімів на власні 
імена і прізвиська не був актуальний, лише піз-
ніше вони стали репрезентуювати різні антро-
понімічні класи: християнські оніми фактично 
одноосібно посідають у класі особових імен, а 
переважна більшість слов’янських переходить в 
антропонімічний клас прізвиськ. У період фор-
мування прізвищ не тільки слов’янські, але й 
християнські імена (без присвійних антропофор-

мантів) могли виконувати роль сімейних, родин-
них прізвиськ – цих прообразів сучасних пріз-
вищ. Особливо характерним це явище є для те-
ренів Західної України. У сучасній антропонімії 
Закарпаття, Прикарпаття й Буковини функціонує 
багато прізвищ, омонімічних власним особовим 
іменам: Пилип, Іван, Роман, Борис, Микита, Вла-
димир, Кузьма, Семен, Богдан, Гаврило, Данило, 
Нестор тощо. Ця риса значно відрізняє україн-
ську антропонімійну систему від російської, для 
якої використання непохідних, імпліцитно вира-
жених патронімів не характерне. 

Розвиток української антропосистеми зна-
чною мірою визначався християнсько-автохтон-
ною двоіменністю, що тривала  упродовж усьо-
го староукраїнського періоду. Підтвердженням 
цього є велика кількість дволексемних найме-
нувань, утворених поєднанням християнського і 
слов’янського імен, що фіксуються у пам’ятках, 
які репрезентують різні території України, на-
приклад: Захарія Вихотъ,  Иванъко Губка, панъ 
Петръ Мошенка, Ходко Михаило, Иванови Губцѣ, 
панъ Ивашко Дроздъ, Васко Голый, Димитрии 
инѣмъ именем Корибут, князь Семенъ инымъ 
именемъ Лыгвеній, Дмитрии Липята, Федоръ 
Весна, Лукъян Шуба (Гр. ХІV), полатникъ печер-
скій Васьянъ Кувязъ, Васьянъ Червякъ, пана Ива-
на Дѣтка, пан Андрѣи Рєвуть с паном Олехном 
Чжусою, пан Иван Мушата (УГ ХV), Максимъ 
Нечай, Иванъ Третьякъ, Гринецъ Пасека, Куз-
ма Воротникъ, Федоръ Киска, Минко Кобылка, 
Миско Копытко, Павелъ Забирай, Антонъ Шолу-
ха, Ивашко Лагода, Сенко Шостакъ (ОВЗ 1552),  
Пронъ Хромый, Степанъ Пиво, Уласъ Котъ, Иван 
Носъ, Гавърило Ровъ, Пашъко Вертоголовъ, Фед-
ко Калеченъ, Семен Корытко, Данило Карътавый, 
Федоръ Дормолей, Матфей Полешъко (ОКЗ 
1552), Иванъ Борздый, Иванъ Чорноухъ, Богданъ 
Копоть, Ходоръ Обыйма, Матвей Пролиза, Гринъ 
Цясникъ, Иванъ Рахманый, Мойсей Запеко (ООЗ 
1552), Василій Толстоухъ, Иванъ Новадень, Иванъ 
Догатко, Гаврило Козелъ, Андрей Горбатый, 
Василій Маковка, Матвѣй Сказка, Ходоръ Ко-
ленко, Иванъ Нехлѣбъ, Минко Шило, Андрей 
Лихолистъ (ОЧЗ 1552), Тишко Дуда, Ходко Жало, 
Федко Байдикъ, Федко Щепа, Нестеръ Пучка, 
Иванъ Зеленя, Иванъ Зубрикъ, Гришко Клева-
ка (ОчеркЗ), Семенъ Выродко, Васко Третьякъ, 
Микита Пискунъ, Дмитрецъ Морозъ, Богданецъ 
Шестомошонокъ, Левко Пшеница (ОКанЗ 1552), 
пан Григореи Масло, из Васком Бараном, пна 
Дмитра Елца, Гришко Кужел, Кузма Ласко, Федо-
ра Киселя, Есифъ Малышка (ККПС ХVI), Феодо-
ра Козла, Феодора Капусти, Максимом Калитою, 
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Ивана Кудрѣ, на Яцка Ожога, Ничипору Счер-
баню, Опанас Галушъка, Яцка Коржа, Семен 
Рожокъ, пана Остапа Квѣтку, Павъло Дыкий, Де-
ниса Мороза, Іванъ Лопата (ЛРК ХVII), Романом 
Пѣшкою, Максимъ Коробокъ, Димитра Ветош-
ку, Лавърина Кукару, Стефана Пищика, Иваном 
Плаксою, Василем Кулагою, Лукяну Журавку, 
на Григоря Калежного, Федоръ Шумило, Петро 
Сироїжка, Анъдреи Кандиба (ДНРМ ХVIII), Іван 
Кривій, козакамъ, Ивану Рудю и Грицку Лысому, 
Тимофѣи Лишень (ПЛ ХVIII).

Зважаючи на те, що репертуар християнських 
імен помітно поступався списку слов’янських 
за походженням онімів, ідентифікаційні, розріз-
нювальні можливості останніх були ефективні-
шими, тому досить частими були випадки, коли 
особу при повторному згадуванні в таксті на-
зивали за допомогою саме слов’янського імені: 
Яцка Коржа, Миска Горбаня, Корж потваромъ на 
оного Горбаня невинне пошол (ЛРК 1655), Уласъ 
Кваша, Квашу, слободи Пристаилова жителя 
(ДНРМ 1725) тощо. У грамоті № 9 ДНРМ лише 
раз використовується антропосполучення Федор 
Выскварка, а потім 14 разів лише Выскварка, в 
іншій грамоті цього ж джерела Семенъ Шостакъ 
багаторазово згадується як Шостакъ (ДНРМ 
1725). Пор. також Грицко Опришко та злодѣй 
Опришко (ДНРМ 1711), Иванъ Жукъ, Жукъ; 
Афанас Ворожбитъ, атаманъ Ворожбитъ; Яковъ 
Калчиновецъ, Калчиновецъ; в Якова Ткача, 
Ткачъ; Григории Чирва, Чирва; на Хведора Дико-
го, Яковъ Литвишко, онъ, Дикии, на требованіе 
Литвишково; изъ запорозцемъ Семеном Медомъ, 
и питал  мене Медъ (ДНРМ 1728), Мелех Баран, 
кривду Баран собе быти менил (ККПС 1585). Ці 
та подібні факти переконують, що в живому спіл-
куванні українці продовжували використовувати 
переважно слов’янські імена. Завдяки їх іденти-
фікаційній вагомості вони завичай виконували 
роль твірної основи при називанні осіб, з якими 
носій назви перебував у родинних стосунках. 

Так, дружина Ивана Жука – Зенка Иваниха Жучи-
ха – звичайно називається Жучиха, а не Иваниха; 
жінка Якова Ткача – Яковиха Ткачиха – іменуєть-
ся частіше Ткачиха (ДНРМ 1728); дружину особи 
за іменемъ Семенъ Шостакъ називають Шоста-
чиха (ДНРМ 1725); дружину особи, що записана 
в документі Федор Шумило, називають Шумили-
ха, а дочку – Шумилова (ДНРМ 1706); дружину 
Михайла Литвина записано у грамоті Литовка 
(ДНРМ 1706). 

За тією ж логікою синів також частіше іден-
тифікували не за християнським іменем, а за 
прізвиськом батька. Так, серед іменувань АФ 
ім’я + патронім на -ич, що зафіксовані в Опису  
Черкаського замку 1552 р., другий компонент 
у 78 % випадків – слов’янський, тоді як влас-
не ім’я особи переважно християнське (у 80 %). 
Подібна картина проглядається і в матеріалах 
Чорнобильського замку 1552 р. Серед іменувань 
АФ особове ім’я + патронім у 82 % перша антро-
полексема християнська з походження і у 68 % – 
друга лексема слов’янського походження.

Отже, у староукраїнській діловій мові осо-
ба ідентифікувалася переважно приєднанням до 
християнського імені тільки одного патроніма, 
звичайно від батьківського оніма слов’янського 
походження. Цим і пояснюються переважання в 
староукраїнських джерелах дволексемного спо-
собу ідентифікації особи і висока активність АФ  
особове ім’я + прізвисько та АФ особове ім’я + 
патронім від батьківського прізвиська. 

Аналіз співвідношення та уживаності різних 
антропонімних формул в українських пам’ятках 
писемності ХІV – ХVІІІ ст. досить виразно де-
монструє переважання двох дволексемних ан-
тропонімних формул: особове ім’я + патронім та 
особове ім’я + прізвисько – над рештою. В усіх 
джерелах наведені антропонімні формули утво-
рюють центральну частину антропоніміконів, а 
отже, у допрізвищеву епоху вони складали ядро 
антропонімосистеми. 

Співвідношення АФ особове ім’я + патронім та АФ особове ім’я + прізвисько 

в староукраїнських джерелах ХІV–ХVІ ст.
Джерела АФ ім’я + патронім АФ ім’я + 

прізвисько
Гр.ХІV 60 % 21 %
УГ ХV 67 % 19 %
ОЗ ХVІ   40 % 45 %
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Діахронічне дослідження вживаності цих 
найактивніших антропонімних формул у тек-
стах ХІV, ХV та ХVІ ст. з урахуванням ступеня 
використовування їх у давньоруських джерелах 
демонструє зміни у співвідношенні між ними у 
бік зменшення найменувань АФ особове ім’я + 
патронім на користь іменувань АФ особове 
ім’я + прізвисько. Це зміщення може мати кіль-
ка пояснень:

а) зміни в суспільстві, які призвели до пору-
шення традиційної сільської общини, міграцій-
ні процеси, викликані війнами, розвиток міст і 
концентрація в них населення, внаслідок цього 
більшу ідентифікаційну ефективність розвивав 
вже не стільки традиційний патронім, скільки 
індивідуальне прізвисько;

б) явище депатронімізації, яке було властиве 
українській антропонімії допрізвищевого періоду;

в) розшарування одвічного слов’янського 
іменникá внаслідок його християнізації.

Аналіз функціонування АФ ім’я + патронім 
дозволяє говорити про її рухливість і в хроно-
логічному, і в географічному аспектах. З одного 
боку, морфологічні варіанти цієї антропонімної 
формули нерівномірно поширені на різних те-
ренах України, а з іншого – засоби вираження 
патронімічності у рамках навіть окремого регі-
ону можуть трансформуватися, еволюціонува-
ти в діахронії. Так, на Гуцульщині у ХV–ХVІ 
ст. переважали патроніми на -ич, -ович/-евич, у 
ХVІІ – на -ов,-ин, а у ХVІІІ – на -ук, -ак. Безпере-
чно, ці зміни були викликані значними міграцій-
ними процесами: вважається, що патроніми на 
-ук  з’явилися тут внаслідок приходу населення 
з Волині, де вказана модель була добре відома, 
а патронім на -ак пояснюється значним припли-
вом населення Бойківщини, де він належав до 
найпродуктивніших засобів ідентифікації [див. 
1, с. 12]. Зважаючи на все це, можна стверджу-
вати, що значні еміграційні процеси, які мали 
наслідки на рівні антропонімійної системи, від-
бувалися в Україні після ХVІ ст.  

В усякому разі протягом ХІV–ХVІ ст. у 
пам’ятках, які представляють різні терени Укра-
їни, практично всюди переважає антропонімна 
формула з патронімом на -ич, -ович/-евич. Цей 
морфологічний різновид серед інших іменувань 
АФ ім’я + патронім  становить у Гр. ХІV 94 %. 
Дещо нижчу питому вагу цього варіанта (59 %) 
фіксує ОЧеркЗ завдяки активності іменувань з 
суф. -ов/-ев, -ин, а також ОКЗ (55 %) за раху-
нок наявності різноманітного спектра патроні-
мічних варіантів, що викликане, найімовірніше, 
столичним статусом Києва і проживанням тут 

населення не тільки з інших українських, а мож-
ливо, навіть і не українських територій. Тому в 
ОКЗ засоби вираження патронімічності найріз-
номанітніші: іменування із суф. -ов/-ев,-ин ста-
новлять тут 24%, із суф. -онок – 11 %, із суф. 
-ук – 9 %, із суф. -енко – 1 %. Якщо максималь-
не число формул з патронімом на -ич, -ович/-
евич відзначається на території Полісся, то їх 
мінімальна кількість фіксується в ОВЗ – усього 
37 % серед інших дволексемних назв з патроні-
мом. Це пояснюється тим, що у Вінниці в ХVІ 
ст. найтиповішим засобом вираження патроні-
мічності був характерний для української ан-
тропонімії суф. -енко, який приєднувався як до 
християнських особових імен, наприклад: Исай-
ко Якименко, Васько Давидченко, Борисъ Ваню-
тенко, Педоръ Иваненко, Михалъ Матейченко, 
Василь Потапченко, Сенко Савченко, Грынецъ 
Кузменко, Семенецъ Павлущенко, – так і до 
слов’янських за походженням онімів: Лучко Во-
ловаченко, Савка Киселенко, Манецъ Шульжен-
ко, Ивашко Шелестенко, Михно Литвиненко, 
Гринецъ Кравченко, Исайко Пострыгаченко, Па-
шина Старыщенко, Стесько Масленко, Педоръ 
Жиденко, Богданъ Коваленко, Климко Сини-
ченко, Данило Дехтяренко (ОВЗ 1552). Правда, 
слов’янські оніми в основі цієї  моделі представ-
лені в цій пам’ятці удвічі частіше, ніж христи-
янські. Дволексемні іменування АФ ім’я + па-
тронім, що утворений за допомогою суф.  -енко, 
складають тут більшість – 49 %.

Патроніми на -ов/-ев/-ив/-ів, -ин у складі дво-
лексемної антропонімної формули характери-
зуються неоднаковою вживаністю  у пам’ятках 
різних часових зрізів і територій. Надзвичайно 
низька їх  питома вага в грамотах ХІV–ХV ст. 
(6 % у Гр.ХІV  і  2 %  в УГ ХV). У ХVІ–ХVІІІ 
ст. вони фіксуються частіше, особливо на те-
риторії центральної та західної частини Украї-
ни. Найвищий ступінь їх вживаності відзначає 
ОЧеркЗ (41 %), де ця патронімічна модель пе-
реважає решту засобів називання по батькові. 
У Києві та Вінниці вона не є домінуючою, але 
становить там відповідно 24 % (ОКЗ) та 14 % 
(ОВЗ). На території Гуцульщини протягом одно-
го ХVІІ століття вона була найуживанішим засо-
бом доповнення особового імені. А фонетичний 
варіант -ів утворює типову антропонімічну мо-
дель Наддністрянщини на межі ХVІІІ–ХІХ ст. 
[6, с. 14]. Водночас у текстах, що репрезенту-
ють Українське Полісся, антропонімна формула 
з зазначеною патронімічною моделлю взагалі 
відсутня. А додаткові до особового імені антро-
полексеми з суфіксами -ов/-ев,-ин є деривата-



 № 5, 2013

29

ми від імені господаря поіменованої особи, які 
виражають належність холопа, челядника, слу-
ги певному господареві, хазяїну. Приводом для 
такого висновку слугують особові назви, пред-
ставлені в ОЧЗ: Дорошко Горностаевъ, Степанъ 
Горностаевъ, Юрко пана Горностаевъ, Супронъ 
пана Горностая, Гринка пана Горностаевъ, Ми-
кита Полозовъ, Логвинъ Киселевъ, Мишко 
Заморенковъ, два человека пана Киселевы: Паш-
ко и Логвинъ (ОЧЗ 1552). У тій же пам’ятці на-
водиться перелік будинків знаних осіб: дом пана 
Оникиевъ Горностаевъ, дом пана Полозовъ, дом 
пана Заморенковъ, дом пана Киселевъ. Пор. та-
кож: Манецъ Кишчинъ та Гано Протасовичъ, 
Кощинъ человѣкъ (ОВЗ 1552), Евхимъ Тишинъ 
чоловикъ, олексей пана Тишинъ, Гришко Не-
стерова, Левонъ пана Горностаевъ (ОКЗ 1552), 
Ходоръ Кошкинъ (ООЗ 1552), Еско Левковичъ 
пана Горностаевъ (ОЧЗ 1552). 

Решта дериватів від батьківського імені (на 
-а, -атъ, -ата, -еня, -акъ, -чикъ, -ець та деякі 

інші) у складі АФ ім’я + патронім  не відзна-
чаються такою регулярністю, щоб хоч у дея-
ких українських регіонах могли утворити ядро 
антропонімійної системи, тому в межах нашо-
го дослідження їм не приділяється спеціальна 
увага. 

Серед способів ідентифікації людини за її 
відношенням або зв’язками до інших осіб назва 
по батькові у допрізвищеву епоху має особли-
ве значення не тільки тому, що батько є голо-
вою сім’ї, але й через те, що патронімічні на-
зви дозволяли встановити належність особи до 
певної родини в діахронії, відтворюючи кров-
но-сімейний ланцюг на рівні дволексемних 
власних назв. Це й робило патроніми найбільш 
раціональним і перспективним елементом ан-
тропонімної формули. Цим і пояснюється 
висока питома вага АФ ім’я + патронім. Для 
української антропонімії найхарактернішою є 
синтетична форма вираження патроніма, який 
узгоджується з особовим іменем. 
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Пахомова С. Н.

ГЕНЕЗИС И  ЭВОЛЮЦИЯ ДВУХЛЕКСЕМНЫХ УКРАИНСКИХ 
АНТРОПОНИМНЫХ ФОРМУЛ

В статье на основе староукраинских текстов периода от Киевской Руси и до формирования совре-
менных антропонимических норм рассматриваются механизмы зарождения и эволюции украинских 
антропонимных формул, состоящих из двух компонентов. Специфика формирования антропоним-
ных формул в украинском языке объясняется двуименностью, последовавшей после принятия хри-
стианства вследствие резкого сокращения использования в официальной сфере автохтонных славян-
ских имен («Λογος όνομαστική», № 5, 2013, с. 24-30).

Ключевые слова: антропонимная формула, двуименность, двулексемный антропоним, отчество, 
славянское имя.

Pakhomova S. N.

Genesis and eVolution of two-lexeme ukrainian antroponym formulas

Mechanisms of emergence and evolution of  Ukrainian anthroponymic formulas made of two-lexeme are 
studied on the basis of old Ukrainian texts during the course of the years from Kievan Rus to the formation of 
contemporary anthroponimical standards. The specifics of formation of the anthroponymic formulas in the 
Ukrainian language are explained by double-name approach that followed the adoption of Christianity as a result of  
drastic reduction of autochthonous Slavic names in the official sphere  («Λογος όνομαστική», № 5, 2013, с. 24-30).

Key words: anthroponym formula, сhristianity, double-naming, two-lexeme antroponym, patronymic, 
slavic name.


