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У статті проаналізовано індивідуальні відантропонімні та відапелятивні прізвиська. До відантропонімних належать пріз-
виська, лексичною базою яких є оніми, а до відапелятивних – прізвиська, які характеризують носія за фізичними ознаками, роду 
діяльності, особливостями мовлення, психічними рисами та ін.

Мотивом для творення прізвиськ жителів Львівщини є характеристика зовнішності, психічні особливості, вид діяльності, 
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В статье проанализированы индивидуальные отантропонимные и отапелятивные прозвища. К отантропонимным относим 
прозвища, лексической базой которых стали онимы, а к отаппелятивным – прозвища, которые характеризируют носителя по 
физическим качествам, роду деятельности, особенностям речи, психическим качествам и др.
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The article focuses on modern nicknames spread in Lviv region. The nickname of the Lviv region as a component of the general system 
of ukrainian national anthroponymy is the subject of a special scientifi c analysis. Individual, territorial nicknames have been outlined for the 
fi rst time in the thesis from the point of view of motivation basis, using wide range of factual material. The purpose of article is lexical and 
semantic basis, emotional and expressive colouring, associative relations, structure and nominative nature of the nicknames. Practical prin-
ciples of the study of anthroponomy concerning national mode of life and unoffi cial names in Lviv region have been analyzed in the thesis. 
There have been determined lexical structure of nicknames and the causes for their naming have been identifi ed in the thesis. Word-building 
structure of nicknames have been baced and typical, non-typical samples have been defi ned.The motive for creating the nicknames of the 
inhabitants of Lviv region is the characteristic of appearance, mental characteristics, activity, social characteristics, place of living, family 
relationships.There have been compiled a dictionary of individual and territorial nicknames of the Lviv region residents have been given.
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Постановка наукової проблеми та її значення. Дослідження індивідуальних прізвиськ і сімейно-родових назв є одним 
із найактуальніших завдань неофіційної антропонімії. Прізвиська Львівщини як складова загальної системи української 
народнопобутової антропонімії є предметом спеціального наукового аналізу. Тому розглядаємо семантичні особливості, 
мотиваційну базу неофіційних іменувань Львівщини. 

Огляд останніх досліджень та публікацій. Проблема дослідження неофіційних іменувань перебувала в колі наукових 
зацікавлень Г. Бучко [2], М. Лесюка [3], Р. Осташа [5], Н. Павликівської [6], Н. Фєдотової [9], П. Чучки [11], Г. Аркушина [7], 
Н. Шульської [12], О. Антонюк [1], М. Наливайко [4] та ін.

Важливим чинником у дослідженні неофіційних іменувань є словники: «Словник прізвиськ Нижньої Наддніпрянщини» 
В. Чабаненка [10], «Словник прізвиськ жителів межиріччя Стиру та Горині» Н. Шульської [12], «Словник прізвиськ пів-
нічно-західної України» Г. Аркушина [7]. 

Так, «Словник прізвиськ Нижньої Наддніпрянщини» В. Чабаненка у двох книгах уміщує понад дванадцять тисяч нео-
фіційних назв [10]. «Словник прізвиськ жителів межиріччя Стиру та Горині» Н. Шульської фіксує прізвиська, які належать 
жителям території на межі між Волинською і Рівненською областями. Вуличні назви зібрані експедиційним методом у 50 
населених пунктах [12]. Основою найновішого «Словника прізвиськ північно-західної України» Г. Аркушина [7] стали 
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записи студентів українського відділення філологічного факультету Волинського національного університету імені Лесі 
Українки впродовж останніх п’ятнадцяти років, доповнені записами магістрів і викладачів. 

Формулювання завдань дослідження. Мета роботи полягає в тому, щоб розкрити мотиваційні особливості сучасних 
неофіційних іменувань Львівщини. Зазначена мета передбачає виконання таких завдань: виявити лексико-семантичну базу 
творення прізвиськ жителів Львівщини і з’ясувати мотиви їх надавання; укласти словник індивідуальних і колективно-те-
риторіальних прізвиськ жителів Львівщини.

Об’єктом дослідження є сучасні індивідуальні прізвиська жителів Львівщини. Предмет вивчення – лексико-семан-
тичні особливості індивідуальних прізвиськ. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження. Одні антропоніми не викликають застере-
жень в інформаторів, це відантропонімні прізвиська (Броньків Іван, Максимець), інші іменування – емоційно та експре-
сивно насичені, які образно характеризують носія, тому інформатори повідомляють їх із певним застереженням. Це такі 
іменування, як Бик, Грубий, які ми кваліфікуємо як відапелятивні прізвиська. 

Індивідуальні прізвиська. На території Львівщини побутують індивідуальні прізвиська (відапелятивні та відантропо-
німні), прізвиська. Сімейно-родові іменування відрізняються від індивідуальних прізвиськ тим, що передаються в спадок і 
не характеризують особу за якимись ознаками. 

 Родичівські прізвиська характеризують іменованого через когось із його родичів. Нами зафіксовано прізвиська заміжніх 
жінок за іменем, прізвищем, прізвиськом чоловіка (Гриниха, Кирильцева, Ладзьґа Сєрґєєва, Майсеїха, Онацькова; Котиха, 
Липакова, Околітиха, Оксана Козієва; Зозуличка, Когутиха, Рибиха). Усього в опрацьованому матеріалі представлено 987 
андронімів. 

На Львівщині патроніми утворюються від імені батька (Антошиха, Гріша Йонів, Кубайка, Мирон Олєктів, Настя Пі-
трова, Неля Гарійонова, Олексова, Славко Ґабрухів, Сюників Влотко), прізвища (Горинів Славко, Іван Колісників, Канасюч-
ка, Особиха, Рибчиха, Сучкова), прізвиська (Ґєнько Бульбасів, Льоня Щурів, Олько Рибів, Пирогова Славка, Ромко Чорний, 
Шлапакова Маруська) його апелятивної характеристики (Грицьо Пекар, Ковалиха, Марія Поштарова, Олена Шевцева). 
Патроніми становлять понад 800 іменувань.

У наших матеріалах виділяємо пропатроніми – іменування за іменем діда (Богдан Методіїв, Зоська П’єтрусова, Ки-
рильцьова Ірка, Кіндрат, Мариня Мацькова, Параня Ґабрушиха), прізвищем діда по материній лінії (Бромиха, Гуменичка, 
Матвійчукова, Міша Жигрів), прізвиськом (Котичка, Ромко Чижів, Цісарова), апелятивним означенням (Голійникова, Мітя 
Ковалів, Пекариха, Поліцайка). Пропатроніми охоплюють більше 1000 іменувань. 

Матроніми становлять один із розрядів родичівських прізвиськ. На Львівщині діти часто отримують прізвиська за 
матір’ю за таких умов: якщо вони росли без батька; якщо дитина є позашлюбною. Матроніми утворюються від імені (Вар-
варка, Зосьчин Славко, Марисин Місько, Стефка Пріщина), дівочого прізвища матері (Сквірко < Сквірко, Шапежинка < 
Шапега), прізвиська (Ґулишин Іванцьо, Малярчишина), апелятивного означення особи (Лікарчин < лікарка, Богдан Вчитель-
чин < вчителька). Група прізвиськ, утворена за назвою матері, становить 303 назви. 

Наші матеріали засвідчують іменування чоловіка за дружиною (гінеконіми), утворені від імені дружини (Марихин), 
дівочого прізвища (Ревіч), прізвиська (Кривенький Максим < Кривенька Юзя, Микола Орявської < Орявська) – усього 84 
іменування.

На території Львівщини побутують проматроніми – іменування за іменем баби (Вольжина Люба, Марущин Степан, 
Рущин, Юльчин), прізвищем (Баранової Юльки Ромко < Баран), прізвиськом (Костишин Янтик, Михайлишин Славко), які 
становлять 247 одиниць.

Відіменні прізвиська. На Львівщині побутують такі групи варіантів відіменних прізвиськ: 1) акцентуаційні: Ма́рко 
– Марко; 2) фонетичні: Лідзя, Микола – Никола, Надзя, Романь; 3) лексичні: Сявко < Ярослав; Віра < Іра; 4) словотвірні: 
Базильо, Іванило, Касюра, Марень, Ярко (1028 іменувань).

Відтопонімні прізвиська: Ганя Зборівська, Підбузький, Цапляцкий, Червоноградська та ті, що вказують на місце про-
живання загалом: Задорожна, Надрічний, Підбережна, Підцерківна. Серед відтопонімних прізвиськ поширеними є дво-
компонентні конструкції на позначення особи: Йосип з-під ріки, Мариня з-під церкви, Марійка з долинки, Микольцьо з-під 
таблиці, Яндроха з кінцє (339 прізвиськ).

Відпрізвищеві прізвиська. Це семантичні утворення, що виникли внаслідок: а) усічення прізвища з суфіксацією та 
без неї: Назя < Назар, Олія < Оліярчук; б) додавання суфіксів: Гнидик < Гнида, Когутик < Когут; в) відтворення апелятива: 
Ворона < Воронко, Медвідь < Медвецька; г) лексичних асоціацій: Русак < Заєць, Сорочка < Рубаха (396 прізвиськ).

Остання група – це прізвиська, утворені від прізвищ чи імен відомих осіб, героїв кінофільмів, літературних творів тощо 
на основі подібності за зовнішніми ознаками, характером або видом діяльності: Хрущов, Кличко, Моцарт, Тарзан, Фанто-
мас, Квазімодо, Плюшкін, Штірліц (270 іменувань).

 Відапелятивні прізвиська. У відапелятивних прізвиськах переважають прізвиська за зовнішніми ознаками носія (Бі-
ловус, Босий, Ганька Чорна, Гладка, Горбунь, Гринько Куций, Ґулька, Дрібненький, Йосип Грубий, Кася Маленька, Кучерилий, 
Ладна, Лисий, Патлата, Рижуля, Файний, Червоний, Чорненький, Чорний, Щербатий) – усього 912 прізвиськ. Другу пози-
цію займають прізвиська за родом діяльності носія (Ветринар, Ганка з пошти, Дохтор, Дяк, Касір, Коваль, Ксєндз, Кушар-
ка, Музикант, Пасяшник, Пожарник, Швачка) – усього 381 прізвиськ. Прізвиська за психічними рисами носія становлять 
328 одиниць: Брехач, Брехун, Зануда, Плаксива, Цудак, Чудна. Прізвиська за особливостями мовлення підкреслюють різні 
дефекти мовлення (Войодя, Сарік, Свивка, Фуяжка), акцентують на словах-паразитах (Даже, Зрозуміло, Прям, Тиєтиє), 
характеризують спосіб мовлення (Галайко, Гук, Калатало, Пікало), певний фізіологічний процес (Гикавий, Гикало) – усього 
270 прізвиська. У досліджуваному матеріалі серед відетнонімних прізвиськ виділяємо іменування за національною ознакою 
(Американка, Німец, Славка Білоруска, Француз, Швед) та етнічною ознакою (Волинячка, Волиняка, Гоцул, Мадяр) – усього 
118 прізвиськ. Прізвиська за спорідненістю та свояцтвом позначають власне родичів (Баба Їганка, Бабуня, Вуя, Мамуська), 
людей за родинними зв’язками (Зятьок, Невістоха, Тьоща) і становлять 140 іменувань. Прізвиська за місцем іменованого в 
сім’ї та громаді характеризують носія за його майновим станом (Богач, Бідний, Бідняк, Буржуй), за конфесійною належніс-
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тю (Бабтист, Католик, Суботник), за належністю до політичного угруповання (Комуніст, Рухівець). Серед прізвиськ, які 
вказують на місце іменованого серед неродинних членів певного колективу, виявлено такі, що перенесені з кличок тварин 
(Бобко, Кєша, Мурчик, Рекс) – 128 прізвиськ. Особливістю прізвиськ за вчинками, пригодами носія є те, що вони мотиву-
ються реальними вчинками із життя людини. На досліджуваній території ми виявили такі іменування: Індійський гусь (за-
мість індійського гусака продавав на ринку качура), Сметанник (краде сметану у підвалах). До вказаного розряду прізвиськ 
зараховуємо іменування, які з’явилися внаслідок називання носія його родичами (Лосік, Льолік). Усього 139 прізвиськ.

Класифікація прізвиськ за емоційно-експресивним забарвленням:
1. Позитивно забарвлені оніми. Такі прізвиська несуть у собі позитивне емоційне забарвлення і підкреслюють добро-

ту, щирість, темперамент, хоробрість людини. Наприклад, Коровай – чоловік любив коровай, Камінець – чоловік міцної 
статури.

2. Негативно забарвлені оніми. До цієї групи належать прізвиська, які негативно описують носіїв. Вони можуть ви-
сміювати зовнішній вигляд, риси характеру, звички. Так, наприклад, Микола Лисий, Чекіст – чоловік зрадив село.

3. Нейтральні прізвиська. Емоційне забарвлення поняття абсолютно нівелюється (Аптекар, Бригадир, Доктор). 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, дослідження показує, що на території Львівщини побутують 

відапелятивні та відантропонімін прізвиська, які виділяють денотата в колективі. Прізвиська сільських жителів дають змогу 
простежити діалектні особливості говірки певного регіону. 

Практичне значення полягає в можливості використання основних результатів роботи в дослідженні неофіційних імену-
вань інших регіонів України, а також для всебічного ґрунтовного вивчення українського загальнонаціонального народнопо-
бутового антропонікому. Основні положення наукової розвідки знайдуть застосування в навчальній діяльності вищої школи 
в процесі опрацювання відповідних тем із сучасної української мови, українознавства, історії рідного краю, у самостійній 
роботі студентів, у підготовці спецкурсів і спецсемінарів з української антропоніміки.

Цінним є матеріал, оформлений у додатках. Цей фактаж можна використати для укладання Словника прізвиськ жителів 
Львівщини. Метою подальших досліджень може бути порівняльна характеристика неофіційної антропонімії Львівщини та 
інших регіонів. 
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УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ НАЗВ РАЙОНІВ

Брд  – Бродівський 
Бск  – Буський
Грд  – Городоцький 
Дрг  – Дрогобицький
Жвк  – Жовківський
Ждч  – Жидачівський
Злч  – Золочівський
КБ  – Кам’янко-Бузький
Мкл  – Миколаївський 

Мст – Мостиський
Прм  – Перемишлянський
Пст  – Пустомитівський
Рдх  – Радехівський
Скл  – Сокальський
Скол – Сколівський
Смб  – Самбірський
Стр  – Стрийський
Явр  – Яворівський



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Філологія», вип. 2(70), червень, 2018 р.

© М. Я. Наливайко ISSN 2519-2558

170

В
Ва́врик – жителі сс. Тучапи Грд, Чаниж Бск: від імені діда 

Лавро. 
Ва́вричка – жителька с. Климець Скол: від прізвища діда 

Ваврик. 
Вавру́х – житель с. Ушковичі Прм: від імені Лавро. 
Вайтер – житель с. Туринка Жвк. 
Вайтрів – житель с. Туринка Жвк: від прізвиська батька 

Вайтер. 
Ва́кусь – житель с. Бердихів Явр: від імені Вакусь < Іван. 
Ваню́ша – житель с. Володимирці Ждч: від імені батька 

Іван. 
Ва́ня – житель с. Дидятичі Мст: від імені Іван. 
Ва́ня Рой – житель с. Загір’я Смб, який носив у дитинстві 

шапку з написом «ерой», а казав: «Я рой». 
Ва́нька – жителі сс. Бортків Злч, Кіндратів Трк, Корничі 

Смб: від імені Іван. 
Ва́ньо – житель с. Климець Скол: від імені Іван. 
Варва́ська – жителька с. Поріччя Явр: від імені Варвара. 
Вареха – жителька с. Малі Мокряни Мст, яка рот розкриває. 
Варилиха – жителька с. Ушковичі Прм, яка варила по ве-

сіллях. 
Васи́ликова Нацька – жителька с. Бабина Смб: від прізви-

ща прадіда Василик.
Васили́на – жителька с. П’ятничани Стр: Василина – єдине 

ім’я в селі. 
Ва́силиха – 1) жителька с. Воля Задеревацька Стр: від імені 

діда Василь; 2) жительки сс. Нагуєвичі Дрг, Ременів КБ: 
від імені чоловіка Василь. 

Василі́на Тере́нтова – жителька с. Княже Скл: від дідового 
імені Терентій. 

Василю́нь – житель с. Туринка Жвк: від імені Василь. 
Ва́силь – житель с. Золочівка Злч: від імені Васи́ль. 
Васи́ль Бо́сий – житель с. Новосілки Прм Василь Босий 
Василь Вітів – житель с. Зав’язанці Мст: дід був війтом. 
Васи́ль Воси́пків – житель с. Тростянець Злч: від імені 

батька Осип. 
Васи́ль Гартемо́нів – житель с. Прибужани КБ: від імені 

діда Гартемон. 
Василь Голійників – житель с. Первятичі Скл: прізвисько 

батька Голійник. 
Васи́ль Гринька Наконечного – житель с. Брюховичі Прм: 

від прізвища батька Наконечний. 
Васи́ль з Лисої гори – житель с. Раковець Пст, який живе 

біля Лисої гори. 
Васи́ль Лялькі́в – житель с. Туринка Жвк: від прізвиська 

матері Лялька. 
Васи́ль Ма́йка – житель с. Уріж Дрг. 
Васи́ль Майку́тів – житель с. Гостинцеве Мст: від прізвища 

діда Майкут. 
Васи́ль Не́сторів – житель с. Гребенів Скол: від імені батька 

Нестор. 
Васи́ль Ону́фріїв – житель с. Варяж Скл: від імені батька 

Онуфрій. 
Васи́ль Онухрі́нчиків – житель с. Миклашів Пст: від імені 

прадіда Онуфрій.
Васи́ль Пани́ч – житель с. Зав’язанці Мст. 
Васи́ль Пожо́рний – житель с. Бортків Злч, який молов на 

жорнах. 
Васи́ль Си́вий – житель с. Велика Вільшаниця Злч <Василь 

сивий. 
Васи́ль Со́кіл – житель с. Тростянець Злч. 
Васи́ль Фа́йний – житель с. Велика Вільшаниця Злч: 

гарний. 

Василь Шереметишин – житель с. Голобутів Стр: від пріз-
виська баби Шереметиха. 

Васи́ль Яки́мів – житель с. Варяж Скл: від прізвища тестя 
Якимів.

Васи́нко – житель с. Велика Вільшаниця Злч: від власного 
імені Василь 

Васі́лько – 1) житель с. Неслухів КБ: від імені Василь; 
2) житель с. Колодруби Мкл: від імені прадіда Василь.

Ва́ся Ро́вер – житель с. Сновичі Злч, який завжди їздить ве-
лосипедом. 

Ва́тяк – житель с. П’яновичі Смб. 
Ва́ха – 1) житель с. Лагодів Прм, Раковець Пст: від імені 

Василь. 2) житель с. Гребенів Скол: від імені Іван. 
Ва́ця – житель с. Туринка Жвк: від імені Іван. 
Ве́ньґри – жителі с. Сушно Рдх: село належало до Угорщини. 
Ве́прик – житель с. Володимирці Ждч малий. 
Верби́на – жителька с. Поруденко Явр: живе біля верби. 
Верби́нський – житель с. Монастирець Стр: родом із х. Вер-

бина. 
Верблюдиха – жителька с. Вузлове Рдх: від прізвиська чо-

ловіка Верблюд. 
Ве́рбочка – жителька с. Нивиці Рдх. 
Вербу́н – житель с. Климець Скол, який живе біля верб. 
Вереще́н – житель с. Черневе Мст, який діал. верещить 

«кричить». 
Верні́цький – житель с. Любеля Жвк: від дівочого прізвища 

дружини Верніцька. 
Вероні́ка Ка́стро – жителька с. П’ятничани Стр: схожа на 

Вероніку Кастро – мексиканську актрису. 
Війт – жителі сс. Забір’я Жвк, Суходоли Брд; пор. війт 

«керівник місцевого управління або самоврядування» 
(СУМ 1, 670) був головою сільської ради. 

Війти́ха – жителька с. Забір’я Жвк: від прізвиська чоловіка 
Війт. 

Ві́тька Цюцю́ня – житель с. Паликорови Брд. 
Вітьок – житель с. Стрілки Ст. Самб: від імені Віктор. 
Віхастиха – жителька с. Стільсько Мкл: від прізвища батька 

Віхастий. 
Ві́хтиха – жительки сс. Вовків Пст, Мохнате Трк, Понико-

виця Брд, Яблунівка Бск: від прізвища чоловіка Віхоть. 
Ві́цин – житель с. Золочівка Злч Віцин. 
Віцко – житель с. Керниця Грд: від імені Віктор. 
Ві́цьо – житель с. Переліски Брд: від імені Віктор. 
Вішалка – жителька с. Кіндратів Трк (дівчина любить при-

ставати до хлопців. 
Вла́дек – житель с. Брониця Дрг: від імені Володимир. 
Вла́дек Чу́єтів – житель с. Прибужани КБ: від прізвиська 

діда Чуєте. 
Вла́дзьґо – житель с. Суходоли Брд: від імені Володимир. 
Вла́дзьо – житель с. Либохора Трк: від імені Володимир. 
Вла́дик – житель с. Вузлове Рдх: від імені Володимир. 
Влади́ка – житель с. Семенівка Пст. 
Вла́дка Іва́нцева – жителька с. Прибужани КБ: від імені 

діда Іван. 
Вла́цько – жителі сс. Переліски Брд, Пониковиця Брд: від 

імені Володимир. 
Вла́цько з поля – житель с. Переліски Брд: єдина хата сто-

їть біля поля. 
Воло́тко Онухрі́нчиків – житель с. Миклашів Пст: від імені 

прадіда Онуфрій.
Вороняки – жителі с. Куликів Рдх: у селі була птахофер-

ма, з якої відходи викидали в ліс, тому там намножилися 
ворони. 


