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УСІЧЕНО-СУФІКСАЛЬНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ ІМЕН 

У ГЕНЕРАЛЬНОМУ ОПИСІ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ  

1765–1769 РР. 

(на матеріалі Київської сотні Київського полку) 

 

У статті проаналізовано усічено-суфіксальний спосіб творення імен в 

Генеральному описі Лівобережної України 1765–1769 рр. (на матеріалі Київської сотні 

Київського полку). 

Ключові слова: антропосистема, апелятивна основа, формант, ім’я. 

 

Найбільш частотними словотворчими формантами імен та 

антропонімних твірних основ, зафіксованих у матеріалах Генерального опису 

Лівобережної України 1765–1769 рр. [1] (у тексті посилання подаються за 

номером сторінки і номером книги; номер сторінки наводиться арабською 

цифрою, а номер книги – римською цифрою за такими відповідниками: I – 

кн. 149, II – кн. 413, III – кн. 414, IV – кн. 415, V – кн. 419,) виступають 

суфікси, флексії, а також частини основи, які зазнають усічення, – морфеми, 

субморфи, асемантичні частини. 

Суфікси, що приєднувалися до усіченої основи, формували ім’я з 

демінутивною або аугментативною семантикою. 

Кількість суфіксів (з урахуванням варіантів та похідних морфем), які 

зафіксовано у відіменних утвореннях, становить близько 30 одиниць. За їх 

допомогою було утворено близько 220 фіксацій імен та антропонімних 

основ. 

Серед суфіксів з мінімальною частотністю вживання, які не мають 

варіантів і похідних морфем, зафіксовано форманти з демінутивним 

значенням: -ЕНОК: И(в)анъ Костенокъ (IV, 199); -ЕЦЬ: Федо(р) Григорець 

Дhденченковъ (IV, 76); Степанъ Андр(у)сенко (III, 283); Григорей 

Кир(у)сенко (IV, 129); -ИК-: Васи(л) Голикъ (III, 44); Сам(у)йло Голикъ (ІII, 
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43); Григорія Голика (III, 30); -ИН-: Семенъ Цобрин-иченко (III, 244); -ЧА: 

Николай Филонча (III, 95). 

Аугментивну семантику та можливу згрубілу конотацію мають імена, 

які утворено від усічених основ за допомогою суфіксів: -АК-: Антонъ 

Дмитра(к) (III, 24); оной Дмитра(к) спредковъ козакъ города Кіева (III, 24); 

-УР/ЮР-: Дем(я)нъ Демура (III, 141); Арина Вас(ю)р-иха (III, 235). 

Суфікс -ХН-(о) взаємодіє з усіченими основами імен Яковь і 

Михаилъ: Агафи(я) Степанова Яхн-енкова (IV, 178); Гаврилу Яхну (II, 13); 

Стенань Яхно (IV, 152); Семенъ Яхно онь(ж)е и Са(в)(у)щенко (IV, 208); 

Якова Яхна (II, 50); Корнhй  Михн-о(в) (III, 96). 

Суфікси -ЕЙ-, -ИЙ омонімічні питомим сполученням -ЕЙ, -ИЙ 

запозичених імен. Метою їхнього приєднання до усіченої основи могло бути 

надання більш офіційного звучання іменам: 

 Констант-инъ: Костантей Андреенко (III, 259); 

 Гамал-иилъ: Гамалей (IV, 172); Ма(кс)има Гамал-h-енка (II, 56); 

Федоръ Гамале-енко (IV, 109); Агафи(я) Гамале-иха (IV, 118); 

Никифоръ Гамалей (IV, 213);  

 Корн-илий: Карнhй (III, 189); Корній Михно(в) (III, 96); Корнhй 

Удовиченко (III, 214); 

 Иерем-ия: Наталия Ереме-е(в)а (III, 144); Ганна Еремейка (II, 46);  

 Иер-емия: Ерей Ситченко (III, 211); Ерий Л(у)кашенко (III, 117). 

Суфікс -К- та його варіант -Ч-, сформований за законами 

І палаталізації, утворюють імена з демінутивним значенням, яке в ході 

функціонування імені поступово знівелювалося [2, с. 95–98]. 

Суфікс -К- приєднується до основ, усічених за рахунок різних за 

статусом частин: субморфів, питомих суфіксів, частини кореня, цілого 

кореня: 

-ИМ-: Онисимь: (О)ниск(о) Слепенченко (IV, 182); 

-ИАН-: Емелианъ: Омелко (III, 287); Омелко Сторо(ж)ченко (III, 

195); Мария Омелч-иха (III, 227); Дамиань: Федоръ Демк-овець (II, 28); 

Е(в)фросиния Демк-овц(я) (ж)ена (II, 27; ІІ, 28; II, 29); Кондратъ Демч-енко 

(IV, 210); Терентей Демч-енко (IV, 61); 

-ИЙ: Василий: Василко (III, 197); Агафія Василк-овна (III, 25); Іванъ 

Васи(л)ч-енко (IV, 70); Агафи(я) Васи(л)ч-иха (III, 146); Захарий: Сафроний 

Захарч-енко (III, 115); 

-ИЯ: Мелания: Меланка (III, 167); Наталия: Наталка (III, 281); 

Дария: Одарка (III, 290); (III, 293); Ефросиния: Проска (III, 284); (IV, 106). 

Суфікс -К- взаємодіє з твірними основами, усіченими на обсяг другого 

кореня (у слов’янських композитних іменах): 
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 з першим коренем Бог//Бож-: Семе(н) Бо(ж)ко (ІII, 175); Васи(л) 

Божко (III, 66); 

 з першим коренем Рад-: Василя Ра(д)ч-енка (II, 41; IV, 148); Васи(л) 

Радч-енко он(ж)е и Михайленко (IV, 114); Михайло Радч-енко (II, 49; II, 50; 

II, 52); Павло Ра(д)ч-енко (II, 46); 

 з першим коренем Люб-: Семенъ Л(ю)бч-енко (III, 201). 

Твірна основа зазнає усічення на асемантичну частину і наступної 

суфіксації на –К/Ч– в іменах: 

 Пантелеймонъ: Мари(я) Панк-ова (IV, 46); Стенанъ Панч-енко (II, 2); 

Анна Панч-иха (IV, 33); 

 Никифоръ: Івана Чипч-енка (II, 41); Іванъ Чипч-енко (IV, 162); Мария 

Чипч-иха (IV, 162); 

 Тимофей: Га(в)рило (Т)имч-енко (III, 120); 

 Емелианъ: Дем(я)нъ Емч-енко (III, 242); 

 Зиновий: Романъ Зhнч-енко (IV, 12). 

Усічення основи на асемантичну частину обумовлює омонімічний 

характер утвореної основи. 

Твірна основа усічено-суфіксального імені Харко могла утворитися від 

імен Харитон, Харлампий: Е(в)фими(я) Харк-о(в)а (IV, 66); Іванъ Ха(р)ч-

енко (IV, 96); Ха(р)ч-иха (IV, 96); Стенань Ха(р)ч-енко (III, 147); Грицко 

Харч-енко (III, 206); Семенъ Харч-енко (III, 168); Ма(т)рена Харч-иха (IV, 

196). 

Патронім у складі іменування (Ф)еодорь Ва(р)ч-енко (III, 148) 

утворено від основи Варч- імен Варка (Варвара) або Варко (Варивонъ). 

Суфікс -ЮК, що є варіантом суфікса -УК і вживається після м’яких 

приголосних, зафіксовано у складі патроніма Леско Кост(ю)ка (II, 35) 

(Константинъ). Його варіант – суфікс -ЮЧ- сформовано під впливом 

I палаталізації, якої зазнав приголосний К перед наступним голосним 

переднього ряду: И(в)анъ Сас(ю)ч-енко (III, 91) (Сасоний). 

Суфікс -ЧУК є складним і може приєднуватися до усіченої основи 

послідовно (при цьому перший суфікс -К- під впливом другого зазнає 

чергування К//Ч) або одночасно. Послідовність суфіксації підтверджується 

наявністю похідного імені з суфіксом -К-: Иоанъ - Янъ - Янко: Илии 

(Я)нчук(у) (II, 56); И(в)ань (Я)нчукъ (II, 36); Анастасия Янчук-о(в)на (II, 51); 

Настасии Янчук-о(в)ни (IV, 153); Ел(ь)ко (Елисей, Елеазаръ, Елевферий, 

Илия): Миха(й)ло Елчук-о(в) (II, 11) .  

Суфіксація за допомогою морфеми -Н- у деяких випадках могла 

супроводжуватися одночасним приєднанням закінчення або наступним 

приєднанням іншого суфікса. 
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Так, у другому імені особи (яке за функцією є, скоріше за все, 

матронімом) Роману Хвенh (II, 10) та в похідній патронімній основі Якова 

Фен-е(в)ича (IV, 101) приєднання суфікса -Н- до усіченої основи імені 

Феодосия супроводжується флексацією на –Я. 

За наявності імені лише у складі патронімної основи можна припускати 

його творення як з нульовою, так і з вираженою флексацією. Наприклад, у 

патронімах Трохимъ Грин-ичъ ( I I I ,  51), Григорей Грин-ский ( I I I ,  65) 

усічено-суфіксальне ім’я, утворене від повного варіанта Григорий за 

допомогою суфікса -Н-, може мати варіанти Гринь або Гриня. 

Приєднання суфіксів -Н- і -К-(о) могло бути одночасним або 

послідовним: Феодоръ Гринко (III, 142). 

У частині імен фонема Ц знаходиться на місці приголосного, який не 

вступає в чергування з Ц (наприклад, Г з послідовними чергуваннями Ж/3, 

П//ПЛ перед голосними переднього ряду та j). Тому його можна 

кваліфікувати не як частину кореня, яка зазнала чергування, а як суфікс. 

Таке явище спостерігається в імені Гриць, де Ц вжито на місці 

питомого Г (Григорий), та похідних від нього демінутивних утвореннях, 

формантами яких є поєднання суфіксів: 

-Ц-+-К-: Грицко (IV, 64); Грицко Шапо(в)аленко (III, 257); Грицко 

ЧерноБанско(й) (IV, 61); Грицко Палhенко (III, 236); Агафі(я) Грицк-о(в)а 

(III, 263); 

-Ц-+-АЙ-: Андрей Грица-енко (III, 139); Грицайк-о(в)ъ д(я)д(я) 

ро(д)ной Василъ Грица-енко (III, 93); 

-Ц- + -АЙ- + -К-(о): Грицко Грицайко (III, 92). 

Ім’я Стець походить від імені Степанъ, і можна припустити, що звук Ц 

вжито на місці питомого П внаслідок усічення і суфіксації за допомогою 

морфеми -Ц-: Яковъ Стец-енко (III, 241); Федоръ Стец-енко (IV, 21); 

Агафия Стец-енкова (III, 228). 

В іншій частині імен Ц вжито на місці питомого К, однак в цих іменах 

немає умов для чергування за законами II або III палаталізацій. Тому статус 

цього приголосного можна також кваліфікувати як суфіксальний в іменах: 

Проць (Прокофий): Григорій Проц-енко (IV, 195); Кириль Проц-енко (III, 

212); Процко Хоминъ синъ (III, 71); Яць (Яковъ): Романь Яц-енко (III, 230); 

Федо(р) Яц-енченко (ІІ, 292); Мари(я) (Я)ц-иха (IV, 203); (Я)цка Костяненка 

(II, 36); (Я)цку Костенку (II, 35); (II, 36). 

Основу Проць використано для утворення суфіксального похідного 

варіанта за допомогою суфікса -АК- (варіант -АЧ- перед наступним голосним 

переднього ряду) Григорей ІІроцач-енко (III, 101). 

Приголосний С має кілька варіантів свого статусу: питомий суфікс -С- , 
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частина основи, інший суфікс, що зазнав фонетичних змін. 

Суфікс -С- є формантом імені Хвесь, утвореного від імені Федоръ: 

Грицка Х(в)ес-енка (II, 39). 

Кінцевий приголосний С основи патроніма у складі іменування И(в)анъ 

І(в)ас-енко (III, 217) – є частиною основи імені Іваха, яка зазнала чергування 

X/С за аналогією до II палаталізації, або суфіксом -С-, що приєднався до 

усіченої основи імені Іван. 

Приєднання суфіксів -С- і -К-  могло бути послідовним (за умови 

існування відповідного варіанта імені з суфіксом -С-) або одночасним (у 

випадках, коли ім’я з кінцевим С було нечастотним). 

Послідовне приєднання суфіксів -С- і -К- можна констатувати стосовно 

похідних імен Лесь і Леско, твірною базою яких могли бути імена Алексей, 

Александръ: Леско Венчицкий (IV, 62); Леско Кост(ю)ка (II, 35), Леско 

Слеченко (ІІ, 54); Марфа Леск-о(в)а (IV, 18); Таті(я)на Леск-ова (IV, 62). 

Патронім у складі іменування Семенъ Ероск-овскій (11, 70) утворено 

від імені Ероско, яке могло сформуватися від усіченої основи імені Ерофей за 

допомогою суфікса -СК- або від похідного імені Ероха з чергуванням X/С 

перед наступним суфіксом -ЬК- за аналогією до механізму II палаталізації. 

Кінцевий приголосний похідної основи Ш має більшу кількість 

варіантів походження, що зумовлено можливістю чергування Х/Ш 

(І палаталізація) або С/Ш (перед j) як кінцевого приголосного основи, так і 

приєднаного суфікса -Х-, -С-.  

Про приєднання суфікса -Ш- можна зробити висновок стосовно імен, 

які не зафіксовано з суфіксами -С- або -Х-: Гавриш (Гавриилъ): Па(в)ло 

Га(в)риш-енко (IV, 21). 

Суфікс -Ш- або кінцевий приголосний твірної основи X, який зазнав 

І палаталізації, – такі версії має походження приголосного Ш в іменах та 

патронімних основах: Дорош- (Дорохъ, Дорофей): Анна Дорош-иха (IV, 

151); Ма(р)і(я) Дорошиха (III, 162); Тимош- (Тимоха, Тимофей): Тимо(ш) 

(III, 87; III, 279); Григорей Тимош-енко (III, 249); Игнатъ Тимош-енко (III, 

68). 

У патронімах (Кс)ени(я) Солош-иха (IV, 124), Солош-енка (II, 28), 

Пе(т)ро Солош-инскій (II, 14), утворених від імені Солоха (Соломия), 

суфікс -Ш- є варіантом суфікса -X-: Петро Солоха (II, 46; IV, 126); Петра 

Солохи (11, 24). 

Патроніми в іменуваннях Григорей Даш-енко (IV, 199); И(в)анъ Даш-

енко (IV, 199); Иосифъ Даш-енко (IV, 200) утворено від іменних основ, звук 

Ш у складі яких є суфікс -Ш-, що приєднався до усіченої основи імені 

Даниилъ, або суфікс –С- у складі утвореного від усіченої основи імені Дась 
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[2, с. 97-98], який перейшов у Ш перед j. 

Буквосполучення -ШК- має декілька варіантів утворення:  

 кінцевий приголосний твірної основи X, який зазнав І палаталізації 

перед наступним суфіксом -ЬК-: Тихонъ: Тишко Сулименко (IV, 118);  

 суфікс -ШК- приєднується до усіченої основи; Ш знаходиться на 

місці приголосного, який не має регулярного чергування з Ш: Павелъ: Іванъ 

Па(ш)к-е(в)ичъ (III, 146); Мелетий: Или(я) Меле(ш)ко (II, 10); Ирина: 

Аришка (III, 19); Оришка (III, 284); 

 сполучення -ШК- може приєднатися як єдиний суфікс або 

представляє собою послідовно приєднані суфікси -Ш- (варіант суфікса X, 

який сформувався законом І палаталізації) і -ЬК-: твірною базою імені 

Івашки Самойлова (I, 12б); (I, 14) може бути Іванъ (формант – суфікс -ШК-) 

або Іваха (формант – суфікс -ЬК-). 

Суфікс -ЕШК-(о) походить від суфікса -ШК-(о): Игнатъ Костешко 

(IV, 198). 

Суфікс -Щ- є аломорфом суфіксів -С-К- та -Ш-К- і формується перед 

наступним голосним переднього ряду. Встановити походження аломорфа      

-Щ- можна шляхом порівняння патроніма з його твірною базою – ім’ям, що 

зафіксовано у самостійному вживанні. 

Вищу імовірність суфікса -СК- можна констатувати у патронімах, 

утворених від імен: 

 Васько (Василий): Василь (В)ащ-енко (III, 88); Агафія Ващ-иха (III, 

234). 

 Онисько (Анисимь): Дмитрей Анищ-енко (III, 221); И(в)а(н) Онищ-

енко (III, 77); Са(в)ка Онищ-енко (III, 46); Мари(я) Онищ-иха (III, 45). 

  Леско (Алексей, Александръ): Данило Лещ-енко (III, 292). 

Аломорф -Щ- є варіантом суфікса -ШК- при взаємодії з твірними 

основами таких імен: 

 Тишко (Тихонъ): Самойло Тищ-енко (III, 276); 

 Гришко (Григорий): Марфа Грищ-иха (III, 197); Марии Грищ-ихи 

Олейнички (II, 41); 

 Пашко (Павелъ): Іванъ Пащ-енко (III, 23); оной Пащ-енко (III, 23); 

Деякі патроніми з суфіксом -Щ- мають варіанти походження від 

імен як з суфіксом -СК-, так і з суфіксом -ШК-: 

 Миско [2, С. 70–75] (пор.сучасне прізвище Місюра, утворене від 

усіченої основи імені Михаилъ)/ Мишко (Михаилъ): Иванъ Мищ-енко 

(IV, 76); Семенъ Мищ-енко (IV, 58); Яковъ Мищ-енко (III, 59); 

(Н)астаси(я) Мищ-иха (IV, 57); 

 Мелеско (пор. сучасне прізвище Мелесик, утворене за допомогою 
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суфікса -ИК- від усічено-суфіксальної основи Меле-сь) /Мелешко 

(Мелетий): Григорій Мелещ-енской (III, 93); 

 Юсько/Юшко (Иосифъ): (Я)ко(в) (Ю)вщ-енко (III, 146); (Ю)щ-енка 

(II, 26); Тарасъ Ющ-енко (IV, 87); 

 Яско (Иоанъ) /Яшко (Яковъ): И(в)анъ (Я)щ-енко (III, 257); Івань Ящ-

енко (IV, 175). 

Суфікс -ЮШ-К- є складним. Його частини могли приєднуватися до 

усіченої основи одночасно або по черзі. Наприклад, ім’я Матюшко могло 

утворитися безпосередньо від усіченої основи імені Матвей (суфікс -ЮШК-) 

або від ім Матюша (суфікси -ЮШ- і -К-): Катерина Василе(в)а Мат(ю)шк-

е(в)иче(в)а (IV, 16); Семень Мат(ю)шк-е(в)ичъ (IV, 106); Кондратъ 

Мат(ю)шк-е(в)ичъ (II, 36); Степанъ Мат(ю)шк-е(в)ичъ (II, 36); Степанихи 

Мат(ю)шк-е(в)ички (II, 7). 

Суфікс -УЩ- в антропонімних твірних основах свідчить про утворення 

патронімів від імен з суфіксом -УШК-, модель функціонування якого 

аналогічна до наведеної вище стосовно суфікса -ЮШК-: 

 Андруша, Андрушко (Андрей): Петро Андр(у)щ-енко (III, 82); 

 Якушко (Яковъ): Катерини (Я)кущ-ино(й) (II, 69); 

 Радушко (двоосновне слов’янське ім’я з першою частиною Рад-): 

Параске(в)и(я) Радущ-иха (IV, 203). 

На підставі аналізу словотвірних змін у системі власних імен можна 

зазначити, що основними формантами під час творення похідних імен є 

суфікс, флексія, а також частина основи, яка зазнає усічення. 

Формування похідних імен на основі канонічного варіанта можливе 

завдяки декільком чинникам: наявності груп суфіксів з синонімічними 

значенням; усіченню твірної основи на різний обсяг; послідовному чи 

одночасному поєднанню формантів. 

Семантика демінутивності є передумовою використання суфіксів для 

творення патронімів – іменувань осіб, менших (молодших) за віком. Тому 

більшість демінутивних суфіксів можуть утворювати як патроніми, так і 

демінутивні варіанти імен. 
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В статье проанализировано усеченно-суффиксальный способ образования 

имен в Генеральном описании Левобережной Украины 1765–1769 гг. (на материале 

Киевской сотни Киевского полка). 

Ключевые слова: антропосистема, апеллятивная основа, формант, имя. 

 

The article analyses word apocope and suffixation method of derivation of the names 

presented in the 1765–1769 General Census of Left-Bank Ukraine (based on materials of Kyiv 

sotnia of Kyiv regiment). 

Key words: anthroponomical system, appellative basis, formant, name. 
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ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ  ТА СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

АНТОНІМІВ У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ЛІНИ КОСТЕНКО 

(порівняльний аналіз ранніх  та сучасної збірок) 

 

У статті з’ясовується лінгвопрагматичний та стилістичний потенціал 

антонімів у творах видатної української поетеси Ліни Костенко, здійснюється 

порівняльний аналіз стилістичних особливостей використання авторкою антонімів у 

ранніх та сучасній поетичних збірках. 

Ключові слова: антонім, антитеза, оксиморон, парадокс, лінгвостилістика, 

лінгвопрагматика. 

 

Авторський словник поетеси – надзвичайно багатий. Лексеми її віршів 

– це унікальне своєрідне явище органічного співіснування різних мовних і 

стильових рівнів, які ввійшли до широкого культурного контексту світового 

рівня. Загальнотеоретичні проблеми антонімії розглядалися водночас із 

дослідженням лексики Л.А. Лисиченко, Л.С. Паламарчуком, 

В.М. Русанівським або стилістики А.П. Коваль, О.Д. Пономаревом, 

Л.І. Мацько. Окремим питанням лексико-семантичних відношень антонімії 

присвячено наукові розвідки В.А. Василенко, Н.В. Векуа, С.Я. Єрмоленко, 

В.С. Калашника, В.І. Кононенка, М.П. Кочергана, Л.О. Пустовіт, 

Л.О. Ставицької, О.О. Тараненка, В.Д. Ужченка, В.А. Чабаненка та інших 

українських учених. Антонімії в українській поетичній мові ХХ ст. 

присвячено монографію і численні статті Н.М. Бобух. Звичайно, й творчість 

Ліни Костенко неодноразово була об’єктом досліджень українських 

мовознавців і літераторів. Однак лінгвопрагматичний  та стилістичний 

потенціал антонімів у поетичних творах, уміщених у книгах Ліни Костенко 


