І.Б. Царалунга (Львів)
АНТРОПОНІМОФОРМАНТ -АН
І ОЙКОНІМИ НА -АНИ (-ЯНИ)
У нашій роботі вважаємо за доцільне розглянути антропоніми з
формантом -ан. Це пов’язуємо з проблемою розмежування омонімних
ойконімних множинних форм на -ан (Білани, Шияни) та топоназв на -ани
(-яни) (Озеряни, Долиняни). Омонімія спричинена тим, що омонімізується
антропонімійний формант -ан + и (для множини родових назв) та
топонімійний суфікс -ани(-яни).
Формант -ан потрапляв у поле зору багатьох мовознавців. Перш за
все, він становить інтерес як антропонімотвірний суфікс. Ю.К. Редько
одним з перших в українській антропоніміці звернув на нього увагу як на
словотворчий елемент українських прізвищ. Розглядаючи суфіксальну
будову українських прізвищ (а це 9200 назв, записаних в усіх областях
України), вчений виділяє ряд суфіксів. Зокрема, 224 прізвища , тобто
2,43%, утворено за допомогою суфікса -ан (<-anъ)1.
За походженням учений класифікує їх на:
а)прізвища, що походять від власних імен: Грицан, Климан, Федан;
б)прізвища, що походять від топонімів або загально за місцем
проживання: Бережан, Подолян, Чернівчан, тобто відкатойконімні. На наш
погляд, це твердження вимагає детальнішого опрацювання ойконімного
матеріалу, бо не завжди зрозуміло, що було первинним – прізвище
Бережан, від якого утворився ойконім Бережани, чи процес формування
онімів рухався в протилежному напрямку.
в)прізвища атрибутивного характеру, утворені від прикметникових
основ: Білан, Сухан, Лисан;
г)прізвища, утворені від первісних прізвиськ: Балан (від Бала),
Долян (від Доля), Капустян (від Капуста).
Можливість походження прізвищ від власних імен і первісних
прізвиськ говорить про те, що суфікс -ан має відтінок патронімічності.

У „Довіднику українських прізвищ” Ю.К. Редька засвідчено 11
прізвищ із вказаним формантом: Галан (Редько 91), Дзьобан (Редько 104),
Кипран (Редько 123), Милян (Редько 157), Обіщан (Редько 167), Скидан
(Редько 201), Хоптян (Редько 231), Цьокан (Редько 234), Чекан (Редько
235), Чернівчан (Редько 237), Шиян (Редько 242). Навіть така невелика
кількість назв свідчить про різноманітність функцій суфікса.
Ще в праслов’янській мові суфікс -anъ був багатофункціональним2:
1)від іменникових основ утворював:
–патронімні особові форми: *bratanъ „син брата”, *sestranъ „син
сестри”;
–гіпокористичні особові імена: слов. Stojanъ < Stojislavъ, Stojimirъ;
Vojanъ < Vojislavъ;
–експресивні особові

форми, широко

представлені в

усіх

слов’янських мовах: sle. okan „ той, що має великі очі”, рос. брюхан
„людина з великим животом”;
2)від прикметникових основ утворював назви осіб з експресивним
забарвленням: *suchanъ „суха, худа людина” < *such „сухий”; *bŗzanъ
„швидка людина” < *bŗzъ „швидкий”;
3)від

дієслівних

основ

утворював

назви

осіб,

виражаючи

квалітативну ознаку: *běganъ „людина, що біжить” < *běžati „бігти”;
*mľčanъ „людина, що мовчить” < *mľčati „мовчати”.
В українській мові утворення на -ан засвідчені ще з ХІ ст. в
апелятивних назвах осіб, що виражають предметну, атрибутивну та
процесуальну ознаки. Так, О.В. Кровицька у дослідженні іменників-назв
осіб чоловічого роду XVI-XVIII ст. виділяє словотвірний тип іменників із
суфіксом -анъ (-янъ)3. Він функціонує у трьох моделях: 1)іменникова
твірна основа + -анъ: братанъ < братъ, самаританъ < самаритъ,
словотвірне значення похідного іменника – „особа-носій предметної
ознаки”; 2)прикметникова основа + -анъ: грубиянъ < грубый, словотвірне
значення – „особа-носій атрибутивної ознаки”; 3)дієслівна твірна основа +

-анъ:

смиянъ

<

смиятися,

словотвірне

значення

–

„особа-носій

процесуальної ознаки”. За твердженням ученої, цей словотвірний тип
непродуктивний – представлений невеликою кількістю утворень.
Р.Й. Керста, досліджуючи пам’ятки XVI ст., засвідчила декілька
варіантів християнських імен з суфіксом -анъ: Петранъ, Seman, Thruchan,
Kosthan. Ім’я Педанъ (< Педъ < Федъ < Феодоръ) дослідниця виділяє в
основі патроніма Педаненко. На підставі патронімів реконструюються
варіанти чоловічих назв: Митанъ < Mithanowicz (< Димитрий), Леванъ <
Lewaniowicz (< Леонтъ), Луканъ (< Lukanowicz)4. На її думку, давні
антропоніми виступають і в основах українських топонімів, зокрема,
Болянъ < Bolianowicze, Доманъ < Доманичі, Стоянъ < Stoyanicze.
Б.Б. Близнюк, аналізуючи анропонімікон Гуцульщини, підкреслює,
що формант -ан у прізвищах міг виражати як здрібнілість і згрубілість, так
і патронімічність, тому розмежовувати патронімічну і квалітативну
функцію форманта дуже важко. Тож більшість онімів дослідниця
розглядає як утворення подвійної словотвірної мотивації5. Патронімічну
функцію

суфікс

-ан

виконує

в

антропонімах,

основи

яких

–

давньослов’янські відапелятивні імена та прізвиська: Думан (< Дума),
Калитан (< Калита), Козян (< Коза) та ін. Прізвища, в основі яких лежать
власні імена, Б.Б. Близнюк кваліфікує як прізвища з подвійною
словотвірною мотивацією.
В українських прізвищевих назвах Прикарпатської Львівщини
кінця XVIII – початку ХІХ ст. дослідниця історичної антропонімії
І.Д.Фаріон виділяє суфікс -ан, що має квалітативне і катойконімне
функціонально-семантичне навантаження. Прізвища, утворені від власних
імен за допомогою квалітативного суфікса -ан, а це відкомпозитні
гіпокористичні прізвища типу Budzan < Будзь < Budziwuj і прізвищеві
назви, утворені від церковно-християнських імен (Kostan, Borhan),
виражають певну суб’єктивну оцінку6. Відапелятивні прізвищеві назви з
антропоформантом -ан (Birban < з пол. birba „обман”) мовознавець трактує

як квалітативи дещо умовно через неможливість розмежувати патронімну і
квалітативну функції форманта7. Відкатойконімні прізвищеві назви на -ан
утворено від назв населених пунктів, зокрема, від непохідних твірних
катойконімних основ типу Rysan (< Риси), Slobodzian (< Слобода), а також
від назв на -ани типу Podolan < подоляни. І.Д. Фаріон зауважує, що тип
утворень на -ан від етнонімів на -яни властивий усій слов’янській
території8.
Як підтверджує апелятивний і онімний матеріал, суфікс -ан міг
виражати квалітативну, патронімну, катойконімну функції.
Антропоніми на -ан виступають у множинній формі в топоназвах:
он Білан (Реєстр 532) > білани „рід чи піддані Білана” > нп Білани (Bielany,
1448, AGZ X, 6); он Стоянъ (Реєстр 560; Демчук 63) > стояни „рід чи
піддані Стояна” > нп Стояни (Stojany, 1629, ŽDz XX, 136). Д.Г. Бучко
розглядає

такі

назви

як

відродинні9.

Вони

можуть

частково

омонімізуватися з ойконімами на -ани (-яни) у зв’язку зі звуковим збігом
суфікса і флексії.
Як зазначає Д.Г. Бучко, за структурно-граматичними ознаками
родові назви є первинними назвами безафіксної деривації, що походять від
назв родин. Від відетнонімних ойконімів на -ани (-яни) родові назви
відрізняються нульовими афіксами, а наявні в їх основах суфікси є не
топонімо-, а антропонімотвірними.
В ойконіміконі України широко представлені родові назви, які
іменують носіїв одного прізвища чи прізвиська. За походженням прізвища
класифікуємо як назви, утворені від:
1) гіпокористичних особових імен:
нп Бояни (Bojany, 1578, ŽDz XVI, 407) < Боянъ < Боиславъ,
Боимиръ (Реєстр 530);
нп Воляни (1884, РРУкр 378) < он Волянъ (Тупиков 150) < Wolbor,
Wolmir (Malec 126);

нп Галани (Galany, 1890, SORG 174) < он Галанъ < Галимиръ,
Галесинъ (Реєстр 534; Демчук 58);
нп Стояни (Stojany, 1629, ŽDz XX, 136) < он Стоянъ < Стоимиръ,
Стойгневъ (Реєстр 560; Демчук 63);
2) канонічних власних імен:
нп Грицани (Грицани, 1946, Лв, Укр АТП 350) < он Грицан (Фаріон
175) < Григорій; засвідчено ряд топонімів, пов’язаних з християнськими
власними іменами, які кваліфікуємо як назви, утворені за аналогією до
похідних на -ани (-яни): нп Микитяни (Микитяни, Микитинці, Київський
повіт, 1765, АЮЗР V/2/1, 6) < Микита; нп Юрани (Jurany, 1577,
Володимирський повіт, Волинське воєводство, ŽDz ХІХ, 73) < Юра, Юрій;
нп Іванчани (Iwanczany, 1463, Збаразький повіт, АS І, 54) < о.н. Іванча <
Іван; нп Вікторяни (Wiktorany, 1545, Луцький повіт, ŽDz VІ, 37, 52) <
Віктор10. Паралельно можна говорити про те, що, вичленовуючи в цих
ойконімах антропоніми на -ан, ми поповнюємо анропонімікон моделей
цього типу, не засвідчених іншими джерелами.
3) первісних прізвиськ:
нп Гарлани (1946, Тр, Укр. АТП 578) < он Гарлан (Бірыла 103);
нп Кирдани (1623, Київське воєводство AGZ X, 271) < он Кирданъ
(Реєстр 544);
нп Кожани (1613, ЖІУР VII, 127) < он Кожанъ(Бірыла 210);
нп Лисани (1946, К-П, Укр АТП 236) < он Лисанъ (Бірыла 260);
нп Мазани (1569, Київське воєводство, ŽDz ХХІІ, 622) < он Мазан
(Фаріон 232; Бірыла 266);
нп Мовчани (Молчаны, 1599, Ямпільського повіту, АЮЗР VIII/1,
343) < он Мовчанъ (Веселовский 202; Реєстр 552; Бірыла 279);
нп Пузани (1765, Луцького повіту, АЮЗР V/2/1, 515) < он Пузан
(Веселовский 261);
нп Рубани (Rubani, 1890, SORG 41) < он Рубан (Бірыла 353);

нп Чолгани, Чолкани (Czolhany, 1468, Жидачівський повіт, AGZ
XV, 88), (Чолканы, 1766, Покуття, АЮЗР III/3, 754) < он Чолкан (Горпинич
345);
нп Шияни (1946, См, Укр. АТП 549) < он Шиянъ (Демчук 131;
Бірыла 494);
нп Шумани (1765, ГОЛУ 131) < он Шуман (Бірыла 483).
Таким чином, простежується явище омонімії в назвах pluralia
tantum, що ускладнює їх етимологізування. Критерієм розмежування
топоназв на -ани (-яни) та відродинних ойконімів на -и можна вважати
наявність антропонімів з суфіксом -ан, їх засвідчення в українському
ономастиконі.

Виявлений

ойконімний

матеріал

дає

підстави

для

відновлення втраченого фонду особових назв (*Микитян, *Юран,
*Іванчан, *Вікторян).
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