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STRESZCZENIE. W artykule dokonana została analiza obszernego antroponimicznego 
oraz toponimicznego materiału, zawartego w księgach metrykalnych parafii we Wschodniej 
Galicji, który jest wykorzystywany przez językoznawców, historyków, etnologów i innych 
badaczy. Określona została jego wartość naukowa oraz potencjał informatyczny.

PARISH REGISTERS AS A SOURCE BASE 
OF ONOMASTIC RESEARCH 

(BASED ON THE PARISHES OF EASTERN HALYCHYNA)

MARTA ABUZ ARO VA
Adam Mickiewicz University in Poznań. Poznań — Poland

ABSTRACT. The article analyses extensive anthroponymie and toponymie material 
of parish registers of Eastern Halychyna parishes, which is used by linguists, historians, 
ethnologists and other groups of scientists in their researches. As a result it defines its scien
tific value and information potential.

T ради ni я ведения метричних книг сягае III стор1ччя. 1шщатором ïx запрова- 
дження, як ш домо, виступала церква. До юнця XVII ст. у багатьох крашах 
3axi;uioï Свропи цю функшю бере на себе державна влада1. Спроба впро- 

вадження церковних метричних книг на теренах сучасно!' Укра'ши належить 
митрополитов! Петру Могши, який у „Требнику” (1646 р.) наполягав на тому, 
щоб кожний парох реестрував хрещення, одруження й смерть cboïx параф1ян. 
На жаль, з багатьох причин ця спроба не увигчалася ycnixoM.

Наступниками Петра Могили були Антонш Винницький, Йосиф Шумлян- 
ський, Варлаам Ясинський. I лише т ел я  указ i в Петра I на укра'шських зем
лях, що вже шдпорядковувалися росшському законодавству, ведения метрич-

1 Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, Энциклопедический словар, [в:] Электронный ресурс: 
http://www.vehi.net/brokgauz/index.html
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них книг набувае популяр но cri й обл i гатор но го характеру2, а в 1775 р. „метрич- 
ш книги були визнан1 державними актами”3.

Яюцо аналпувати територпо Галичини, то запровадження метричних книг 
в1дбувалося вже в XVII -  XVIII ст., хоч бшышсть як римо-католицьких, так 
i греко-католицьких парафш офшшно почали вести зазначеш книги з 1784 року. 
Це пов’язано з другою метричною реформою австр!йського уряду, згвдно з якою 
метрики набували статусу докуменив громадського стану, а парохи, яю вели 
книги, отримали статус державних службовщв. Позитивним фактом для акту- 
ал1зацп потреби ведения метричних книг була постанова австршського уря
ду про переписування метричних книг i збереження кошй, посв!дчених пара- 
ф!яльним деканатом. Окр1м того, був уведений новий зразок метричних книг, 
що MicTHB ввдповвдш графи. М етричт книги народжень мали такий вигляд: 
pin, м!сяць i день народження, номер будинку, 1м’я охрещеного, стать, шфор- 
мащя про легальне / нелегальне походження, тобто шформащя про те, чи дити- 
на народилася вщ батыйв, як i перебувають у шлюбг чи ввд неодружених; 1м’я 
i npi3BHHi;e батькпз (стосовно матер i найчастше зазначалося ïï д1воче пргзвище), 
ïx ßj ровизнання, 1м’я i пргзвшце хресних батыбв4. Псщбний вигляд мали книги 
реестрацн одружень i смертей. Часто священики робили тут вщповщш нотатки, 
уточнения, вказували сощальний стан чи професно (Nobilis, Filia Vice Directoris 
Oeconomia Drohobycz). У метричних книгах i3 записами про смерть школ и 
зазначали причину (ex apoplexia) або Miene смертт (mortuus in Podhorovce)5. Вже 
сама структура запиши указуе на багатство антропотмного матер i а;гу.

О стантм  часом спостертаемо виникнення особливого зашкавлення цер- 
ковними метричними книгами, чимала юльюеть яких ще не опрацьована i збе- 
рпаеться в apxißax. 3 одного боку, защкавленими е особи, як i займаються вста- 
новленням родинно! генеалогй', а з iнтттого, — науковщ, яю використовують 
матер i ал з метричних книг як джерельну базу дeмoгpaфiчниx, icTopnHHHx, куль- 
туролопчних, сощолопчних, антрополог1чних чи ономастичних досл1джень.

Грунтовые вивчення pi3HHx галузей ономастики не залишило поза увагою 
церковш метричт книги. Небезтдставно антропотмний матер1ал, почерп- 
нутий з церковных метрик, проаналгзований у працях таких мовознавщв, 
як П. Чучка6, Л. Кравченко7, О. Слюсар8, Б. Мтколайчак9, Й. Куць10 i ш. Спи
сок мовознавщв можна продовжити, а це ще раз шдтверджуе тезу про щшнсть 
метричних книг для лшгвютичних дослщжень, переду ci м антропотм1чних.

2 Н. Лобко, 3 icmopiïзапровадження метричних книг наукратсъкихземлях, [в:] „Сумський 
icTopmco-apxiBHiffl жу рнал". Суми 2010, № 8-9, с. 159.

3 Д. А нтонов, И. А нтонова, Метрические книги России XVIII-  началаXXв., Москва 2006,
с. 44.

4 A .K rochm al, M .Proksa, Akta metrykalne w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu, 
Przemyśl 1998, s. 6.

5 Метрична книга i3 записами про смерть параф1ян м. Дрогобич (римо-католицька) за 1792— 
1800 р.р. (Знаходиться в ЦД1АУ у Львовк ф. 201, оп. 4а, спр. 1719).

6 П . Чучка. Пр1звшца закарпатських укратрв, [в:] 1сторико-етимолог1чний словник, Льв1в
2005.

7 Л.Кравченко, Антропо/илая Лубенщини. автореф. дне. канд. фшол. наук, Кшв 2002.
8 О. Слюсар, Антропотмшон Буковини тнця XVIII -  XIX ст. (на Mamepiani метричних 

книгримо-католицъког парафи Mierna Чертвгр 1777-1869рр.), [в:] „Studia Slovakistica”, Ономас
тика. Антропошм1я, Ужгород 2009, вил. 9, с. 79-83.

9 В. M ikołaak, Nazwiska w księdze chrztów parafii margonińskiej (pow. Chodzież) z lat 1698- 
1761, [в:] „Slavia occidentalis”, tt. 28-29, 1971, s .157-171.

10 J. Kuć, Antroponimia pogranicza podlasko-mazowieckiego (na podstawie XVII -  wiecznych 
ksiąg parafialnych z Mokobod), Siedlce 2011.
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Мета itjeï статп — спроба визначення наукового значения антропош много 
й топошмного M aT ep ia jiy  метричних книг, з ’ясування того, яю рубрики й записи 
е найважл и ßi ш и м и, а я ri мовознавщ використовують як допом1жне джерело.

Об’ектом дослщження стали метрики греко- й римо-католицьких пара- 
фш Галичини, зважаючи на ïxhio поширешсть та доступшсть, хоч загально- 
вщомим е факт про ведения також еврейських, в1рменських, протестантських 
й шших метричних книг.

Опрацьовуючи м етричт книги галицьких параф i й, що м ю тятся в Цен
тральному Державному 1сторичному Apxißi Украши у Львов!, погоджуемося 
з думкою бшыпост! мовознавщв про те, що украшська антропошмшна систе
ма не була сформована нав1ть до юнця XVIII сторншя. Зауважимо, що лише 
в кшщ XVIII -  на початку XIX ст. кодифшоване право сприяло стабшзаци npi- 
звищ серед найнижчих верств населения, тому система щентифшаци oci6 була 
вже майже сформована. В шй переважае двокомпонентна антропош мна струк
тура: iM’a i пр!звищева назва.

Для дослщниюв антропотми найбпьш шформативними й цжавими 
е рубрики, що мютять 1менування параф!ян. 1нколи допомагають роздши, 
де м!стяться вщомостт про:

• в!ровизнання. Особливо важливою ця рубрика е у про nęci дослщжень 
власних назв прикордонних територш. Bi3bMiMO, для прикладу, Cxi дну Гали
чину. Хоч розмовною мовою мешканщв meï територй' була переважно украш
ська мова, або руська, як и називали в А встро-Угоршш i i, все ж таки метричш 
книги переважно велися польською мовою Онколи латинською). Це пояснюеть- 
ся тим, що наприклн т  ХУНТ — на поч. XIX ст. цю мову ном1нували як оф!uiй- 
ну. Часто трапляються записи украУнських особових назв польською транслме- 
ращею, що, на жаль, у 61лыпос г1 випадк1в призводить до ïx деформацй', на зра- 
зок: Ukrainiecи, Wasylkiewicz11 12 13, WesełowskP. KpiM того, як зауважуютъ дослщ- 
ники гуцульсько! ашропон1мй, „подання укршнських антропонЬпв польською 
фонограф1чною системою часто призводило до появи BapiaHTiB у написанш 
одного i того ж антропошма”: Tretiak— Treciak, Hrabczuk— Chrabczuk14. Просте- 
жуемо й факт латишзаци запиав, особливо особових inem Joannes, Theodoras, 
Gregorius, Catharina15. Знаючи в1ровизнання особи, можна робити припущення 
про ïï етн1чну приналежшсть, адже до к1нця XIX -  початку XX ст. етшчну при- 
належн1сть ототожнювали з в1ровизнанням. Отже, шляхом вщповщних припу- 
щень е шанс вщнайти первинну, ще не деформовану особову назву. Хоч думки 
вчених дос1 розходяться щодо питания про визначення етшчно!' припалежиосз1 
особи на шдстав1 iï родового щнзвиша, остаин1м часом з ’являеться все бшьше 
досл1джень, ani використовують пр1звища для визначення генетично! струк- 
тури населения. У цих дослпщеннях на основ! анал1зу походження пр!звища

11 Метрична книга гз записами про хрещення i одруження греко-католицького парафтльно- 
го уряду в м. Дрогобич с. Задвгрне з 1791 по 1800р. р. Konin, виготовлена в 1838 р. (Знаходиться 
в ЦД1АУ у Львову ф. 201, оп. 4 а, спр. 1715).

12 Метрична книга i3 записами про хрещення греко-католицького парафгяльного уряду 
в м. Дрогобич з 1812 по 1821 р. р. Konin, виготовлена в 1839 р. (Знаходиться в ЦД1АУ у Львову 
ф. 201, оп. 4 а, спр. 1722).

13 Там само.
14 Б . Близнюк, В . Бфчак, Описов! шенування особи в юторичних пам’ятках Гуцульщини 

XV-XIX ст., [в:] Електронний ресурс: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vpu/Fil/2008_19_20/12_ 
Blyzniuk.pdf

15 Метрична книга i3 записами про хрещення греко-католицького парафгяльного уряду 
в м. Дрогобич з 1812 по 1821 р. р. Котя, виготовлена в 1839 р. (Знаходиться в ЦД1АУ у Львом, 
ф. 201, оп. 4 а, спр. 1722).
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доводить, що останш можуть доеш ь точно вказувати на географ inne походжен- 
ня ношя, адже обсяг щлзвищ е великим, a ïx пошире! петь — локальною16;

• стать. Метричш книги велися вщ руки священнослужителями, що зму- 
шуе розшифровувати вщповщний матер i ал. Яюцо проблема виникае у „вщ- 
читуванш” 1мен, то допоможе графа, в якш Mi сн из ься запис про стать осо
би (К)тан — Юл на, Стефан — Стефашя i т. д.). KpiM того, рукописш кни
ги е причиною чисельних помилок у метричних записах. Нас.пдком поми- 
лок священно служите л1в е, мгж 1гпним, наявшеть р1зномаштних орфограф in- 
них BapiaHTiß пргзвищ навНь тих oeiö, ani належать до одного роду. У таких 
випадках необхщно лематизувати щнзвшце — знайти його первюну форму. 
Це непросте завдання для фах1вця, яке слщ виконувати обережно, щоб не сплу- 
тати пр1звища ргзних род1в або pi зних perioHiß, що може привести до втрати 

„географinHoï шформащГ.
Церковш метричш книги — це не г дине джерело дослщження юторичноУ 

антропошмй. Подабними до метричних книг е гродсью урядов1 книги, актов i 
книги, р1зномаштш iHBeHTapi та реестри, що мютять перелш власниюв нерухо- 
мого майна, нотар1альш акти, суд о Bi справи i т. д. С диною важливою вщмшшетю 
е те, що в них книгах Mi статься ocoöoßi назви переважно представниюв серед- 
нього й вищого сусшльних Kjiaciß (для прикладу, не кожей мешканець мав мож- 
лив!сть купувати чи продавати майно). Отже, досл! днику важко було б знайти 
той багатий i мюткий антропон! мний матер i ал, що воображений в метричних 
книгах, — ocoöoßi назви pis них сусшльних клаелв (особливо соц1альних низ i в), 
вгкових категор1й. Про варйстъ метричних книг лакон1чно пише польський 
мовознавець Ю. Бубак: „Метричш книги м i стать щкавий матер i ал для дослщ- 
ника народно1 антропошмй’ передус1м тому, що точно вказують на його 
географ1чне розмщення й часов! меж1, а також тому, що Mi стать матер1ал 
в таю й Ki лькостц яку не знайдемо в жодних i нших документах i списках”17. Аналп 
метричних книг в1дпов1дного пер i оду дае змогу стежити за процесом утворення 
BapiaHTiß одного пр1звища або змши пpiзвищ протягом юлькох роюв, десятилггь 
чи нав1ть CToaiTb.

Як зазначають досл1дники, ,дмена людей — частина icTopiï народ1в. В них 
вщображеш побут, в1рування, надй’, фантаз1я й художня творч1сть народ i в, ïxHi 
юторичш контакти. Для того, щоб певне in ’я з ’явилося у вщповщного народу, 
необх1дш певш культурно-1сторичн1 умови. Тому багато i мен — це яскравий 
вщбиток вщповщно!’ епохи”18. Саме тому антропошмний Marepiал, почерпну- 
тий з метричних книг i проанал1зований лшгвютами, може бути використаний 
також i нш им и дослщниками, зокрема 1сториками — з метою вивчення icTopiï 
певного населеного пункту чи територи; етнологами — для вивчення культу- 
ри, побуту етшчно1 групи або цшого народу (як зазначае М. Худаш, нашнфор- 
матившшими в цьому аспект! постають ocoooßi назви, „ д а т  людям за ïx сощ- 
альною приналежшеть, профес1ею чи якимсь заняттям”19); правознавцями, для 
яких ocoooßi назви е об’ектами вивчення icTopiï права, права звичаевого; сощ-

16 P. Darlu, G. Brunet, D. Barbero, Spatial and Temporal Analyses o f Surname Distributions 
to Estimate Mobility and Changes in Historical Demography: The Example o f Savoy (France) from the 
Eighteenth to the Twentieth Century, [w:] źródło elektroniczne: http://bul69.bu.amu.edu.pl/han/Springe 
rEbooksHumaniticsSocialSciencesLaw/www.springerlink.coin/content/gl4q2p88v3jm670h/fulltext.pdf

17 J. Bubak, Nazwiska ludności dawnego starostwa nowotarskiego, Komitet Językoznawstwa 
Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1970, c. 21.

18 А. Суслова, А. Суперанская, О русских именах, Ленинград 1991, ч. 1, с. 3-4.
19 М. Худаш, 3 icmopiïукратсъког антропошмй, Кшв 1977, с. 14.

М. Абузарова

http://bul69.bu.amu.edu.pl/han/Springe
http://www.springerlink.coin/content/gl4q2p88v3jm670h/fulltext.pdf


ологами й сощалышми психологами — для вивчення родинних сто су н ri в, пси
хо л oriï народу; дослщниками генеалоги, я и  звератаються до питань походжен- 
ня й icTopiï знаних род i в чи oci6; сощогеографами, як i досл1джують питания 
географп культури, географй' рслi riï, географп розселення й поселения, геогра
фп Mirpaniń та iH.

Не вважаемо за потр1бне у ni й статп детально анал1зувати роль антропош- 
мй' для мовознавства й науки загалом, адже щ питания е предметом дослщжень 
праць багатьох науковщ в, зокрема М. Худаша20, К. Добровольского21 й iH.

Безперечно, Marepian, що читаться в церковних метричних книгах мае 
бшыну щншсть для дослщжень з антропошмп, нiж топошмп. Значно менше 
шформацп з метричних книг може отримати дocлiдник топошмп: це найчасть 
ше TepHTopiarbHi назви населених пункт iß, звщки й походить дана книга, 
а також частили населеного пункту — мжротопошми, що зазвичай указуються 
разом i3 даними про особу

Ще oднieю причиною защкавлення метричними книгами дослщниюв 
топошмп е антропошмшон певши територй, що нерщко служив вщпов1дним 
джерелом у перюд формування географ!чних назв. Вщомо, що багато топош- 
Miß — це вщантропошмш деривата. Mi сценi назви (крi\г назв населених пунк
т е , також назви вулиць, майдан i в, парк in), утвореш вщ i мен, при ви т чи npi- 
звиськ власниюв землг засновниюв населеного пункту або переачних мешкан- 
щв, розповсюджеш також в топошмп Галичини: с. Кульчиш. с. I ван i в, м. Авгус
т е  (пол. Augustów) — тепер Велик i Мости, м. Кам’янка-Струмшпвська 
(пол. Kamionka-Strumiłowa) — тепер Кам’янка-Бузька й шип.

Отже, потенщал церковних метрик надзвичайно великий: обсяг, достов!р- 
шсть i цш сш сть антропошмного Marepiany дають змогу аналпувати як окре- 
Mi антропошмш одинищ, так i загальну ашропо1пмну картину в д1ахрошчному 
й синхрошчному аспектах.

Метричт книги —  джерелъна база ономастичних дослгдженъ
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20 Там само.
21 К. D ob row olsk i, Znaczenie metryk kościelnych dla badań naukowych, Rocznik Towarzystwa 
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