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Т А Р А С П И Ц

Походження ремiсничих назв боднар, бондар та bednarz
у слов’янських мовах

Питання походження ремісничих назв боднар, бондар, bednarz „ремiсник,
що виробляє бочки“ на даний час не з’ясоване, оскільки серед мовознавців
досі немає єдності в погляді на проблему: чи запозичено цілу назву ремісника,
а якщо так – то у якій формі, і чи цi назви утворилась від назви бочки вже на
слов’янському ґрунті? Чи мала мiсце метатеза? В даній публікації пропонуєть-
ся альтернативний розгляд даної проблеми, який ґрунтується з одного боку, на
писемних пам’ятках слов’янських мов, з іншого – на основі даних німецької
діалектології та лінгвогеографії.

1. ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКСЕМИ
Основна різниця між дослідниками полягає в тому, яке джерело в німець-

кій мові вони вважають основою для запозичення – чи вже готові назви реміс-
ника чи назву самого виробу. Частина мовознавців вважає можливим як пер-
ший так і другий шлях. До таких належить Й. Карловіч: „Bednarz … [Będnarz,
Bębnarz, Bębniarz, Bondar] ... < albo nm. Bender, Binder = bednarz, albo od Bed-
nia, (B)dno> ...“ (Karłowicz 1900: 1, 110), також М. Фасмер, Ф. Славський, Н.
М. Шанский, О. Н. Трубачов (Фасмер 1986: І, 192; Sławski 1952: I, 29;
Шанский 1965: І, 2, 163; ЭССЯ 1976: 3, 114).
Разом з тим серед дослідників цього питання визначилась група тих, хто не

пропонував альтернативу а давав чітку відповідь у питанні про джерело запо-
зичення. Сюди належить Ґ. Корбут, який однозначно виводить ремісничий тер-
мін з назви ремісника: „bednarz – por. śrgn. bütenære (ngn. büttner) może pod
wpływem binder lub bender ...“ (Korbut 1893: 488). Подібної думки притриму-
ються і А. Г. Преображенський, В. Кіпарський, М. Френцель, укладачі ЕСУМ,
А. Поль (Преображенский 1959: І, 36; Kiparsky 1934: 57; Frenzel 1969: 30;
ЕСУМ 1982: І, 221; Pohl 1986: 198). Б. Симанцік також вказує при цьому на
можливість посередництва стч. bednář (Symanzik 1993: 74).
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Іншої думки дотримується Я. Рудницький, який вважає, що назва ремісника
є похідною від назви бочки і виникає вже на слов’янському ґрунті: … a deriv.
of бóдня … (Rudnyc’kyj 1962: I, 169–170). Так вважають також В. Кіпарський,
Б. В. Кобилянський, укладачі ЭСБМ, М. Гарбачик, А. Баньковський (Kiparsky
1975: 57; ЭСБМ 1978: І, 370; Гарбачык 1992: 29; Bańkowski 2000: I, 39).
Разом з тим деякі дослідники висловили сумнів. Так чеський лінгвіст

В.Махек вважає, що боднар угорського походження: „... ale bodnár je z mad.“
(Machek 1957: 28). Його підтримуєМ. Френцель, яка також пропонує українсь-
кий слід для бондар: „Poln. bondar entl. aus dem Ukr., slk. bodnar aus ungar. bod-
nar …“ (Frenzel 1969: 30). А Г. Турська доходить до висновку про білоруське
походження лексеми бондар: „Dla dość licznej grupy ukrainizmów musimy bo-
wiem przyjąć dwa niezależne od siebie źródła zapożyczenia: na południu z języka
ukraińskiego, na północy z białoruskiego, jak np. błahy, bondar, borsuk, brechać,
chata…“ [Turska 1970: 80].
У погляді на відносини, у яких перебувають форми боднар та бондар, спо-

стерігається одностайність починаючи вже від Е. Огоновського, який переко-
нує в переході боднар в бондар (метатеза) та слов’янському походженні остан-
нього: „Weit häufiger als im Russischen kommt im Ruthenischen die Metathesis
von Cons., deren Grund stellenweise im Streben nach einer leichteren Aussprache
zu suchen ist; z. B. ... бóндар neben бóднар Büttner ...“ (Ogonowski 1880: 95). Йо-
го підтримують також А. Брюкнер, укладачі ЭСБМ і ЕСУМ, М. Гарбачик
(Brückner 1985: 19–20; ЭСБМ 1978: І, 370; ЕСУМ 1982: І, 221; Гарбачык 1992:
28–29).
Разом з тим не можна не відзначити, що спеціальних досліджень про

боднар/бондар не було. В кращому випадку ці форми йшли в переліку інших
запозичень, а то й просто в етимологічних словниках. Тому жоден дослідник
не заглиблювався в історію цього слова. У світлі сказаного ми ставимо перед
собою завдання: через призму зібраних німецьких матеріалів розглянути від-
повідну ремісничу термінологію у польській, білоруській та українській мовах.

2.НІМЕЦЬКІ ДЖЕРЕЛА
2.1. ІСТОРИЧНІ СЛОВНИКИ
Згідно даних Л. Рікера, автора дисертаційного дослідження „Zur landschaft-

lichen Synonymik der deutschen Handwerkernamen“, Butte „кадка, чан“ зі зміною
кореневого голосного з’являється також у середньоверхньонімецькій мові як
botte, bötte а в нижньонімецьких – bode, bodene, bodem, але і у верхньонімець-
кій мові є згадка про boden (Гессен 1338) (Ricker 1917: 57). В монографії K.
Бюхера мiститься згадка про термін bodener зі вказівкою на рід дiяльностi ре-
мiсника: Henne bodener, bender von Kebil (Frankfurt 1419) (Bücher 1914: 31). В
праці іншого дослідника О. Кнаусa „Die Entstehung der Grünberger Familienna-
men“ у роздiлi про виникнення прiзвищ з назв ремiсникiв, якi займались виго-
товленням речей з дерева або будiвництвом, натрапляємо на наступний запис:
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Hans Buddener von Gotha (Grünberg 1433), той самий в тому ж роцi: Hans Bode-
ner“ (Knauß 1940: 28). На думку автора, назва Buddener утворилась вiд Budden-
bender а Bodеner – похідне від першого (там само: 29). Хоча на нашу думку,
більш ймовірною видається версія про утворення найменування ремісника від
вже згаданих назв бочок – снн. bodene і свн. boden.
Також у нiмецьких джерелах є згадка про Bedner у саксонському діалекті

Семигороду: der Bedner sōl de Rīf undrewlen, de Bit (Butte) rannt (Schäßburg поч.
XX ст.) (Ricker 1917: 94). Існує також давніший запис про цей різновид
терміна у мові судетських німців: Elwinus ds. Bednar (Jitschin 1366) (Schwarz
1957: 73). Очевидно термін утворено від назви бочки свн. чи снн. *beden(e).
Вважаємо, що на відміну від bodener i Bedner, Bonder утворено не від назви

бочки, а як і Binder від виконуваної дії ремісником – binden чи *bonden
„з’єднувати клепки в бочку“. Згідно В. Юнґандреаса, написання голосної о
замість свн. і зустрічаємо в Сілезії в першій половині XV ст.: on „ihn“, ore
„ihre“ (Kamenz 1438, 1443) (Jungandreas 1937: 99). На його думку, така вимова
є тюрингзько-саксонською і нижньонімецькою: on „ihn“ (Sachsen-Wittenberg
1373, Eisenach 1383), om „ihm“ (Gotha 1331, 1334, Magdeburg 1455) (там само:
100).

2.2.DEUTSCHERWORTATLAS

Проте як показують матеріали „Deutscher Wortatlas“ (DW 1959: 9, 1), у ні-
мецьких діалектах зустрічаються окрім інших також такі діалектні форми на
позначення ремiсника, що виробляє бочки: Bonder, Bönder, Bodner, Böttner,
Böd(d)ner, Bettner, Bed(d)ner, Bettner, Bottner, Büd(d)ner, Büttner та Bittner. Гео-
графія поширення така (див. карту№ 1):
Bonder (9) – сілезький діалект (Schlesisch): Schmiegel (1), Lissa (1), Klöben

(1), між Borek, Koschmin та Adelnau (3); померанський діалект (Pommersch): на
півд. зах. від Exin (1) та на півд. сх. від Pakosch (1); окрім цього на сх. від Ka-
lisch (1) та на півд. від Kutno.
Назва ремісника Bonder разом з Böttcher та Bunder (16) зафіксована у сі-

лезькому діалекті на півд. від Buk (2), на зах. від Kriewen (2); померанському –
Lobsens (1),Wissek (1), на півн. від Kletzko (1), біля Krone (2), на півд. сх.Wit-
kowo (1), на сх. від Gembitz (1); верхньопруському (Oberpreußisch) – біля Brie-
sen та Rheden (2), на півн. від Culm (1), на зах. від Loebau (1), на півд. від Kutno
(1).
Bönder (2) – сілезький діалект на півн. від Kriewen (1), на сх. від Ziegenhals

(1).
Bodner (4) – сілезький діалект на півн. від Koschmin (1), та біля Kalisch (1);

на сх. від Landsberg та Kreutzburg (2).
Діалектна назва Böd(d)ner поруч з Böttner (37) зустрічається у східно-

франкському діалекті (Ostfränkisch): на території між Kissingen, Brückenau,
Fulda, Suhl та Rodach (12), на півд. відWürzburg (1), на сх. від Sonneberg (1), на
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півн. зах. від Plauen (1) та на сх. від Ansbach (1); на більшій частині тюрингзь-
кого діалекту (Thüringisch) а також біля Weißensee (2), на півд. від Eschwege
(1); північнонижньосаксонському діалекті (Nordniedersächsisch) на сх. від
Hamburg (1) та зах. від Itzehoe (1); вестфaльському (Westfälisch): біля Barmen
(1), мозельському (Moselfränkisch): на зах. від Barg (1) та Aremberg (1); верх-
ньосаксонському (Obersächsisch): Kamenz (1), сілезькому: Groß Strehlitz (1),
біля Pless (1), на сх. від Ziegenhals (1) та на півд. сх. від Habelschwert (1),
Schmiegel (1); нижньопрусському (Niederpreußisch): на півд. сх. від Berent (3);
верхньопрусському: між Lautenberg та Briesen (1) та на півд. зах. відMielaw (2);
померанському: на півн. від Hermannsberg (1). Böttner також дуже поширений
на території на Захід від міст Piotrków та Łódź до Konin, Zerkow, Kalisch,
Schieratz.

Карта№ 1. Схема поширення назв ремісників bod(e)ner, bonder, beddner:
" bod(e)ner ▲ bonder " bed(d)ner

Bettner, Bed(d)ner (14) – у сілезькому на півд. від Habelschwert (4) та на сх.
(1), Bielitz (3), Gleiwitz (1); померанському: на півн. від Hermannsberg (1), ниж-
ньопрусському: на зах. від Danzig (1); тюрингзькому: на зах. від Ebeleben (1);
східнофранкському: Heigenfeld (1); гессенському (Hessisch): на пiвд. вiд Alsfeld

● Kraków

● Poznań

●
Frankfurt

Grünberg ●
● Kreuzburg

● ● Łódź

● Jitschin
●

● Bielitz

● Danzig

● Ebeleben

●

"
"

Kalisz "
"

"

"
"

"
" "

"

"

"

"

"

Alsfeld ● "

Lissa▲
▲

▲▲

Kutno
▲

▲

▲▲

▲▲▲
▲▲

▲
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(1). Окрім цього Bettner дуже поширений на території на зах. від міст Piotrków
та Łódź до Konin та Schieratz.
Bottner (4) – у сілезькому: на сх. від Ostrau (1), на півн. сх. від Adelnau (1);

на півн. сх. від Schildberg (1) та на сх. від Kutno (1).
Інші німецькі назви „бондаря“ Büttner та Bittner, що також фіксуються у

старопольських джерелах, згідно з „Deutscher Wortatlas“ поширені переважно
у сілезькому а також на межі верхньосаксонського, тюрингзького, східно-
франкського та північнобаварського (Nordbairisch) діалектів; від міст Piotrków
та Łódź до Konin, Zerkow, Kalisch, Schieratz. Büttner разом з Büd(d)ner – пере-
важно у тюрингзькому, східнофранкському та північнобаварському діалектах,
зустрічається у східнопомеранському та ін.

3.ПОЛЬСЬКІ ДЖЕРЕЛА
В старопольських пам’ятках мови міститься лише одна згадка про німецьку

діалектну форму Bodnar: Fideiussor (-) … Hinath Bodnar (Sanok 1444) а також
Bodnark: Johannes Bodnark (Kraków 1489) (SSNO 1965–1985: I, 2, 128). Дані
про bondar даного періоду відсутні.
Натомість чисельнішими тут з’являються антропонімні форми з глухим

t(h), t(t):
Bot(h)ner: Nicolaus Bothner … consul civitatis Cracoviensis (Kraków 1392),

Contra honest(um) vir(um) … Thomam Botner … magistr(um) Cracoviens(em) (Ka-
zimierz 1398), Pro … Nicolao Boethner … Nicolai Bothner, Provido Bartosio Bot-
ner, suburbano (Posnaniensi) (dat.) (Poznań 1461); Bothener: Fideiussor Polcz
Bothener (Kraków 1395); Bottener: Nicolaus Bottener, consul civitatis Cracoviensis
(Kraków 1409); Boethner: Pro … Nicolao Boethner … Nicolai Bothner (Kraków
1415) (там само: I, 2, 128).
Але найчисельнішим було проникнення німецьких назв ремісника Bettner

та Bed(d)ner. Далі подаємо у хронологічній послідовності перелік та місце
(при наявності) фіксації: а) назв професії; б) антропонімів у польських джере-
лах:
Bednarz:
а) Iohannes bednarz (Przemyśl або Przeworsk 1437),…Stanczel stalmach … do-

mum Martino bednar cum omni iure (Przemyśl 1440), Nicolaus, bednarz de Lomza
(1473), Bednarzy: Mathis et alter Mathis (Poznań 1493) (SStP 1958–1993: I, 73);
Bednarz doliator (Poznań ca. 1500), a Joanne doleatore alias bednarz (Płock 1500–
1517; Kraków 1528), Vascularius eyn faſzbinder ader kuffer Bednarz álbo leglarz
(Kraków 1528; Bydgoszcz 1531; Kraków 1541), …pyothrek kalethą lythewſką
wyellgą wkradl v yana Bednarzą v wroth thamze w Gnyeſznye myeſchkayaczego
(Poznań 1543, 1546), Doliarius, qui dolia facit et componit, Bednarz … (Borussiae
1564), Nawięcey ſie Bednarze w goſpodách trybuią ... (Kraków 1567), Káźdemu rze-
mieſłnikowi cżynu przycżynić: kędy Będnarz/ tám drzewa ſuchego/ y obręcży wcżás
mieć: bo co ſie domá robi/ to bywa lepiey y ſporzey (Kraków 1588), Doliarius, Sig-
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nificat eum qui dolia facit, et componit … German. Ein kueffer … POL. Bednarz
(Lugdunum 1588), Vietor Binder oder Buetner Bednarz Doliarius Faszbinder / fasz-
macher Idem (Toruń 1591) (SłP XVI 1966–1978: II, 41).
б) 1. Thomas Bednars ... kmetho(-) de Szirznicze (Poznań 1416), Iohannes Bed-

narz … kmetho(-) de Pnikolth (Lwów 1437), …Iohanne Bednarz, Alberto Beszky …
opidi dicti Opathowyecz (Gródek Goleski 1469), Laboriosus Nicolaus Bednarz de
Lomza (Warszawa 1473), Laurencio Bednarz (dat.) de Groszna (1475), Kme-
thon(em) in villa Nouoszyedlicze ... Iacobum Bednarz (Sanok 1478) (SSNO 1965–
1985: I, 1, 117); mathias bednarsz de wydzow (Łódź 1549) (Mączyński 1970: 30).
Bet(h)nar(z):
a) a ten vczywy Andruch betnarſz the sumyę wyſzy opiſzaną zaplaczyel themu

vcziwemu Ianowy Smukale (Kościerzyna 1579–1589; Kraków 1587; Lugdunum
1588) (SłP XVI 1966–1978: II, 41).
б) Hanna, relicta Nicolai Bethnar, olim ciuis Cracouiensis (Kraków 1398),

Contra Hancam, relictam Nicolai Bethnar de Cracouia (Kraków 1399), Nicolaus
Bethnar, ciuis Cracouiensis (Kraków 1409), Cum Benigna, relicta Bethnari de Cra-
couia (Kraków 1410), Anne, relicte (gen.)
Nicolai Bethnar de Cracouia (Kraków 1416), Johannes Johannis Bethnar de

Cracouia (Kraków 1494) (SSNO 1965–1985: I, 1, 128).
Betnarz: б) Bethnarz (ca 1455); Bethner: б) Hanna, relicta Nicolai Bethner de

Cracouia (Kraków 1398), Contra Hancam, relictam Nicolai Bethner de Cracouia
(Kraków 1399) (там само).
Слід зазначити, що топонім Bednary згідно „Етимологічного словника

польської мови“ А. Баньковського фіксується вже у XIII ст. (Bańkowski 2000: I,
39), що пересуває використання даної назви ремісника більш як на століття ра-
ніше, так як назва місцевості походить від групи ремісників, які займались
бондарством.
Старопольські пам’ятки зберігають також окремі антропонімні згадки про

інші німецькі діалектні форми: Boethner: Pro … Nicolao Boethner … Nicolai
Bothner (Kraków 1415); Buthner: Nicolai Buthneri, praepositi monasterii et con-
ventus fratrum in Msthow, ordinis sancti Augustini ... prefatus Nicolaus Buthneri,
praepositus de ipso Nicolao Buthneri, praeposito 1470–1480 (Kraków 1456); Byt-
nar: Domin(um) ... Nicolaum Bythnar consul(em) civitatis Cracoviensis (Mogile
1389); Bitner: (Kmetho in Ivanyecz) Hampel Bitner (Sanok 1492) (SSNO 1965–
1985: I, 1, 128).

4.УКРАЇНСЬКІ ДЖЕРЕЛА
Дворище Боднарскоє (назва земельної ділянки у Перемишльській землі)

згадується вже на початку XV ст. у староукраїнській мові: … наша дворища
пустая Боднарская (Судомир 1408) (ССУМ 1977: І, 288). Перші записи саме
назви ремісника боднаръ, боднарь стосуються кінця XVI ст.: … стали
ωбьличнε прεд uр"дом стоюрским наим" марухна и з братом своим сидором
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боднар … (Львів 1584), … ста{вши ωбьличнε прεд uр"домъ стоюрскимъ ива{н
боднар … (Львів 1584) (КСУМ XVI–XVII). Про вид діяльності даного
ремісника свідчать наступні історичні згадки: … далисмо боднаро{в ω{т дhжи
шпhтал г{ршє{і (Львів 1607–1645), ω(д) направы начин# бо(д)наро(в) да(л),
гро(ш) (Львів 1607–1645) (СУМ XVI-XVII 1994-2005: 3, 29), "ко то
прыставов ωт подвод: за бочки бωднаром … (Львів 1628), боднарєви за нових
цєбриков 3 и ωд направы старых цєбриков fr. 24½ (Львів 1634) (КСУМ XVI–
XVII).
До XVIІ ст. відносяться також наступні записи: Пuда́ръ, Коробє́йникъ, или

бо́днаръ (1627), трох хлоповъ ремесниковъ боднаровъ кнежати его мл. замъ-
кових … посекли (Луцьк 1649), Бодна́ръ. Victor Doliarius (1650) (СУМ XVI–
XVII 1994–2005: 3, 29), та антропоніми Боднарεнко Лεско (п. Переяславський*,
с. Ковельська; 341), Боднаров Костюк (п. Миргородський, с. Лохвицька; 400)
(РВЗ 1995), а до другої половини XVIІ ст. прізвищева назва: Боднарь (Закар-
паття 1666) (ІУМ ЛіФ 1983: 609).
В той самий час з’являється й форма бондаръ, бонъдарь: … Павъломъ Ку-

ликомъ, бондаромъ … (Луцьк 1582) (СУМ XVI–XVII 1994–2005: 3, 29), …
Олексу бондара… просили… аби ихъ черезъ мостъ перепустилъ (Луцьк 1582),
Микиту бо(н)дара, … змо(р)дова(л) … пилу вєликую … ω(т)ня(л) (Житомир
1582),… пятнадцатый резыкъ – Бондарови… (Володимир 1606),… сємєн бон-
дар (Житомир 1609), … тєпєрко … павєлко корчъмит павєл бондар дєнис мартин
макарович (Житомир 1609) (КСУМ XVI–XVII), Євсий Євлашенко бондар …
чинил пилност од поранку аж до вечера (Бориспіль 1615) (СУМ XVI–XVII
1994–2005: 3, 29), Старецъ Іоилъ, бондарь (1638), Я Яким Бутом бондар
камяненский (Полтава 1685) (Тимченко 1930: І, 123), Бондаръ – пугаръ (XVII
ст.) (КТ), О бондаря́хъ … та(к) же и бо(н)да(р) всюда εст нε бε(з)потрεбεнъ,
… а бондарh обрhзко(в) своих нε викида́ють (кін. XVII – поч. XVIIІ ст.)
(Зiновiїв 1971: 134), Платных служителей при дворh … бондар, чоботар
(Ніжин 1736) (Тимченко 1930: І, 123). Про рід занять бондара свідчать такі
записи: Бондарямъ, що направляли бочки до пива, меду и до лазнh дано 60 к.
(Київ 1727–1753) (Тимченко 1930: І, 123).
Проте особова назва Бон(ъ)дар(ъ) згадується вперше на 30 років раніше від

апелятивної форми: Мєщанє … Якимъ Бонъдаръ … зє(н)ко грєбєн(н)икъ (1552
Чорнобиль), Въ Дермани тежъ … Жданецъ Бондаръ сто грошей (Клевань
1571) (СУМ XVI–XVII 1994–2005: 3, 29), у Грица Бондара: кожуховъ два пла-
хотъ две, рантуховъ два …(Житомир 1618), …двадцатого першого Тишка
Бондара (Луцьк 1633) (КСУМ XVI–XVII), Семен Третякъ … продал огород …
лежачий подле двора Гаврыла Бондара … (Бориспіль 1637) (КСУМ XVI–
XVII).

* Тут і надалі п. – полк, с. – сотня, цифра позначає сторiнку.
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Також у Реєстрі Війська Запорозького 1649 р. (РВЗ 1995) перераховані на-
ступні антропоніми ряду Бон(ъ)дар(ъ):
Бон(ъ)дар(ъ) (п. Чигиринський, с. Боровицька; 36; п. Канівський, с. Ржи-

щівська; 123; п. Корсунський, с. Вергуненкова; 137; п. Уманський, с. Цибулів-
ська, Іванська, Романівська; 218, 221, 227; п. Брацлавський, с. Гор’ячківська,
Чернівецька 246, 262; п. Кальницький, с. Оментинська; 280; п. Кропивнянсь-
кий, с. Журавська; 368; п. Миргородський, с. Комишнянська; 386; п. Ніжинсь-
кий, с. Ніжинська; 464).
Бон(ъ)дарен(ъ)ко (п. Чигиринський, с. Боровицька, Баклійська, Максимів-

ська; 36, 44, 49; п. Черкаський, с. Драгилева; 69, 70; п. Корсунський, с. полко-
ва, Демкова, Ярутина; 133, 138 (2х), 156; п. Білоцерківський, с. полкова, міс-
течко Чорний Камінь, місто Антонів; 175, 180, 190; п. Уманський, с. Івангород-
ська, Бершадьська, Цибулівська; 209, 214, 219; п. Брацлавський, с. Клебаньсь-
ка, Ямпільська; 240, 250; п. Кальницький, с. Терлицька; 278; п. Київський, с.
Макарівська, містечко Горностайпіль; 307, 310; п. Переяславський, с. Івана Ба-
бича, Биківська; 326 (2х), 331; п. Кропивнянський, с. Чернухівська; 365; п.
Миргородський, с. Гаврила Гладченка, Роменська; 377, 394; п. Полтавський, с.
Богацька, Веприцька, Гадяцька; 420, 427, 431; п. Прилуцький, с. Іваницька;
452).
Бондоренко (п. Чигиринський, с. Смілянська; 41); Бонъдаров (п. Брацлав-

ський, „Мачоха“; 238); Бонъдарен (п. Брацлавський, с. Чачальницька; 260);
Бондаровъскии (п. Кропивнянський, с. Чернухівська; 365).

5. БІЛОРУСЬКІ ДЖЕРЕЛА
У старобілоруській мові нами виявлено лише два записи про боднара: Пu-

даръ, Коробейникъ или боднаръ (Куцеін 1653) (ГСБМ 1985–2005: 2, 112) та ве-
ремею столяру, за двадцать двои тачки, еще за тры прикупленыхъ отъ бод-
нара, заплатили… (Вітебськ або Могильов 1689) (Гарбачык 1992: 29).
Прізвищева назва Бондаръ згадується вже на початку другої третини XVI

ст.: Матфея Бондара (Гродно 1539), Федца Бондара (Гродно 1540) (Усціновіч
1975: 244). З цього ж періоду починаються й апелятивні форми: Она постави-
ла трехъ светковъ … Игната Батеевича – сенника, а Матфея – бондаря, а
Васильца Панасовичъ – сенника (Гродно 1540), И тотъ бондаръ поведилъ …
(Гродно 1541), Ремесленики всякого ремесла … то есть, тесли, ковали, слеса-
ры, колодhи, бондары, рыболове, кграбары (1557) (ГСБМ 1985–2005: 2, 147),
кравцы, кушънеры, шевъцы, ковале, слесары, столяры, бондары, колесьники,
стельмахи, рымары, сырометники, дуботовъки, седлары, гончары, токары,
скляры, пекары и кожъдого ремесъла хто кол(ь)ве ужывати будуть и объхо-
дити ся ремесъломъ (1558), што есъли купилъ былъ у бонъдара кузнеца, о што
дей мне до права повалакають, нижли вжо дей о дорогу права з нимъ вести не
хочу ... (1578) (КГСБМ), я … на Сацу Андреевичу бондару и кушнеру … (1625)
(ГСБМ 1985-2005: 2, 147), и недалеко тою проробку нового оказали пень со-
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сновый вырубленый и обожженный подданного господарского бондара (1633)
(КГСБМ), Гаврило бондарь, далъ золотыхъ пять (Вітебськ або Могильов
1683) (ГСБМ 1985–2005: 2, 147), Съ котороютъ скурою того бондара до мене
привелъ (Могильов 1698) (КГСБМ). Про рід діяльності ремісника можна дізна-
тись із наступних записів: Купилъ былъ если ведро на потребу княжую на рин-
ку на торгу у бондара Городенского (Гродно 1540) (там само), Бондару за на-
правоване бочки, што воду возятъ, дали ему осм шесть (Вітебськ або Моги-
льов 1691), За набіяне бочокъ шафликовъ и иного начыня у лазни, бондарю за-
платили (Вітебськ або Могильов 1699) (ГСБМ 1985–2005: 2, 147), Купили ба-
рилку отъ бондаря (Могильов 1710) (КГСБМ).

6. РОСІЙСЬКІ ДЖЕРЕЛА
У другій половині XVII ст. у староросійській мові також з’являється назва

ремісника бондарь під впливом староукраїнської чи старобілоруської мов: [Во
дворе] Куземка Ивановъ сынъ бондаря съ братомъ Силкою (Балахны 1676)
(СлРЯ XI–XVII 1975: 1, 290). Трохи раніше зафіксована форма бондырь: Дано
ис казны бондырю Парфену Аникиеву денегъ двадцат<ь> алт<ы>нъ; здhлал
он та тh д<е>нги в квасоварню тщан болшой из монастырьского лhсу (Вал-
дай 1668), Да у бондыря бондырской снасти: стругъ, ладило, 3 бурава, 2 бон-
дарки, кирка, зауторникъ, розмhръ (1689) (там само).

7. *БЕДНАР(Ъ)
Жодних свідчень у східнослов’янських мовах про ремісничу назву *бед-

нар(ъ) не виявлено, однак всі вони фіксують прикметник беднарский „пов’яза-
ний з бондарством“: За топоръ велики± склютъ и иншы± топор до±лидъски± бед-
нарски± сталмаски± … мають быти сужоны и плачоны водлuгъ доводu …
(Вільно 1588) (ГСБМ 1985–2005: 1, 219), пилка беднарская една; пилка малая
една (Пересопниця 1600) (СУМ XVI-XVII 1994–2005: 2, 33), А быти … те-
лhгh съ кузничною снастью, да телhга съ плотническою и съ беднарскою и с
сталярскою снастью (XVII ст.) (СлРЯ XI-XVII 1975: 1, 290). А в староукраїн-
ських пам’ятких є ще й згадка про беднарку „дружина бондаря“: ксендзъ Анъ-
тоний Янишевский … противъко Васкови ткачови, Васчысе беднарцы … офе-
ровалсе правъне чинити не занехати (Луцьк 1649) (СУМ XVI–XVII 1994–
2005: 2, 33). А в Йосифінській метриці знаходимо також прізвище Беднарчук
(Львівщина 1785–1788) (Фаріон 2001: 142).

Виходячи з вищеподаного матеріалу робимо висновок про те, що польське
bednarz, східнослов’янські бондаръ та боднаръ запозичено з трьох різних ні-
мецьких діалектних форм Bonder, Bodner, Bed(d)ner а не з свн. bütenære, büte-
ner.
Форма Bonder була найбільш поширеною крім Півночі Сiлезiї також на

змішаній території сілезького, схiднопомеранського та прусського діалектів.
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Сюди вона могла потрапити з Тюрінгії чи Саксонії, або ж утворитись на схід-
нонімецькому просторі під впливом їх діалектів. Böd(d)ener очевидно поши-
рився на Схід з гессенського дiалекту, звiдки походять писемні згадки, а також
Тюрінгії та півночі схiднофранкського діалекту. Те саме стосується й Be(d)d-
ner. Однак надалі його шлях роздвоївся: 1. через Судети в Сілезію, а звідти в
старопольську мову; та 2. через посередництво тюрингзького діалекту та оче-
видно бранденбурзького та східнопомеранського і з наступним етапом – ниж-
ньопрусські говори та старопольська мова.
Щодо відсутності у старопольських пам’ятках мови запису про *bonder,

*bodner можна припустити, що вони були повністю витісненими пізнішою ре-
місничою назвою bednarz (апелятив з 1437 р., особова назва з 1416 р.), зали-
шивши лише антропонім Bodnar (1444). З іншої сторони не можна заперечува-
ти можливість безпосереднього запозичення старобілоруською та староукра-
їнською мовами бондаръ від німецьких поселенців.
Сама назва ремісника bednarz дальше на Схід не проникає, де міцно вкоре-

нились бондаръ та боднаръ, а лише похідні беднарский та беднарка. Боднаръ
поширений переважно у Західній Україні. Виявлені особові назви Боднаренко
та Боднаров на Лівобережжі та апелятив боднаръ у бiлоруських мiстах можуть
свідчити про те, що боднаръ як реміснича назва тут теж була досить пошире-
ною, але поступилась на користь бондаръ.
Окрім того, три терміни утворено від двох різних основ: свн. bodener, *bed-

ner від назв бочок (снн. bodene чи свн. boden і свн. або снн. *beden(e)) а свн.,
снн. *bonder від виконуваної дії ремісником – *bonden „з’єднувати клепки в
бочку“.
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R e s ü m e e

Gegenstand des Aufsatzes ist die Frage der Herkunft der Böttcherbezeichnungen боднар,
бондар und bednarz im Altpolnischen, Altukrainischen, Altweißrussischen und Altrussi-
schen. Auf Grund der vergleichenden Analyse der schriftlichen Belege der slawischen Spra-
chen und der Angaben der deutschen Dialektologie undWortgeographie wird gezeigt, dass es
in den deutschen Dialekten Entsprechungen zu den slawischen Handwerkernamen gibt. Als
Quelle für die Entlehnung der Böttcherbezeichnungen diente in diesem Fall also nicht die
schriftliche mhd. Form bütenære, sondern die offensichtlich mündlichen dialektalen Bonder,
Bönder, Bod(e)ner, Böd(d)ner, Bed(d)ner.
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