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Анотація 

Вербич С.О. Гідронімія Наддністрянщини: склад, будова, особливості 

становлення. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальності 10. 02. 01 «Українська мова». – Інститут української мови НАН 

України. – Київ, 2017. 

Гідроніми посідають особливе місце з-поміж онімної лексики кожної мови. 

Це зумовлено як відносною давністю цих назв, так і їхньою стабільністю 

впродовж тривалого періоду, адже переважна більшість гідронімів збереглася з 

часу їх виникнення й відображає у формальній структурі мовні риси населення 

конкретного регіону. 

Наукова новизна роботи «Гідронімія Наддністрянщини: склад, будова, 

особливості становлення» зумовлена відсутністю спеціального етимологічного 

дослідження гідронімікону Дністра. У дисертації вперше здійснено 

систематичний лінгвістичний аналіз гідронімів басейну Дністра в його верхній, 

середній і нижній частинах; описано гідронімію водозбору Дністра як в Україні, 

так і за її межами – на території Молдови, відтворено цілісну картину формування 

гідронімії басейну Дністра з урахуванням мовних і позамовних чинників. 

Практичне значення дослідження полягає насамперед у можливості 

використання його результатів під час підготування й укладання «Етимологічного 

словника гідронімів України», «Загальнослов’янського гідронімного атласу»; 

результати дослідження відображені в трьох авторських етимологічних 

словниках: «Гідронімія басейну Верхнього Дністра. Етимологічний словник-

довідник» (К., 2007. – 120 с.), «Гідронімія басейну Середнього Дністра. 

Етимологічний словник» (Луцьк, 2009. – 236 с.), «Гідронімія басейну Нижнього 

Дністра. Етимологічний словник» (Луцьк, 2013. – 156 с.). 

У дисертації запропоновано етимологічний аналіз назв річок, потоків, 

балок (мокрих), озер, інших мікрогідрооб’єктів у різних частинах басейну Дністра 

– верхній (адмінстративно-територіальні межі Львівської обл.), середній 

(адмінстративно-територіальні межі Івано-Франківської, Чернівецької, 



3 

Вінницької, Тернопільської і Хмельницької обл.) і нижній (адмінстративно-

територіальні межі Одеської обл. та Молдовської наддністрянщини), з’ясовано 

роль різночасових слов’янських і неслов’янських елементів у становленні 

гідронімікону досліджуваного ареалу.  

На основі вивчення історичних та археологічних праць зроблено висновок 

про те, що становлення гідронімії басейну Дністра відбувалося в регіоні, де 

слов’янський етномовний елемент нашарувався на неслов’янський. У зв’язку з 

цим закономірно постало питання про взаємодію неслов’янської і слов’янської 

мовних систем цього ареалу в різночасовому вимірі, про взаємопроникнення 

елементів цих систем і про відбиття результатів цієї взаємодії в місцевій 

гідронімії. Проблема виявлення мовного субстрату (іранського, фракійського, 

іллірійського, кельтського, германського) в гідронімії Дністра досить складна з 

огляду на відсутність мовних фактів, представлених у словникові місцевого 

населення, які можна було б сьогодні чітко ідентифікувати як іранські, іллірійські, 

фракійські, кельтські і давногерманські. Однак перебування в регіоні басейну 

Дністра й на суміжних територіях північних фракійців, іллірійців, давніх іранців, 

кельтів і германців уможливлює припущення про відбиття мовних реліктів цих 

етнічних груп у гідронімії басейну Дністра. Розв’язати цю проблему сьогодні 

можна лише за допомогою лінгвістичного порівняльно-історичного дослідження 

системи гідронімів цього регіону. На цій підставі можна буде твердити про 

наявність / відсутність дослов’янських гідронімів (топонімів) на досліджуваній 

території. 

На основі історичних й археологічних даних про тривале перебування в 

регіоні басейну Дністра індоєвропейців-неслов’ян за допомогою прийому 

етимологічного аналізу перевірено правильність висновків попередніх 

дослідників про субстратну природу низки дністерських гідронімів. Проблему 

субстратної гідронімії в басейні Дністра вперше порушив О.М. Трубачов, 

виокремивши в його верхній і середній частинах фракійські, іллірійські й 

германські гідроніми. Його гіпотезу згодом різною мірою підтримали й інші 

мовознавці – Ю.О. Карпенко, О.С. Стрижак, В.М. Топоров, К.М. Тищенко та ін. 
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Проте докладніший структурно-семантичний і етимологічний аналіз більшості з 

цих гідронімів уможливив висновок про їхню псевдофракійську, 

псевдоіллірійську, псевдокельтську та псевдогерманську, тобто насправді 

слов’янську, природу. 

До таких гідронімів, які переконливо підтверджують дослов’янські 

етимологічні зв’язки на рівні твірних основ, належить, власне, назва Дністер, яку 

давні слов’яни цього регіону запозичили від тутешнього фрако-іранського 

населення, адаптувавши її до свої фонетики. 

Слов’янський пласт гідронімії басейну Дністра найчисельніший із-поміж 

інших. Із погляду хронології в його складі виокремлюємо 1) пізньопраслов’янські 

утворення; 2) гідроніми, що постали в давньо- чи староукраїнський період; 

3) хронологічно пізніші українські потамоніми (переважно гідроніми, що мають 

розгалужену словотвірну структуру й утворені здебільшого від інших власних 

назв – антропонімів, мікротопонімів, ойконімів; 4) назви гідрооб’єктів із 

болгарськими структурними ознаками (гідроніми, що сформувалися внаслідок 

входження переселенського болгарськомовного компонента в переважно 

східнослов’янське мовне середовище); 5) генетично слов’янські гідроніми з 

вторинними східнороманськими рисами (назви, що виникли в процесі 

слов’янсько(української)-східнороманської (румунської та молдавської) мовної 

взаємодії). 

Неслов’янські назви гідрооб’єктів хронологічно пізнішого походження 

становлять у басейні Дністра дві компактні групи: 1) східнороманські гідроніми; 

2) тюркські гідроніми. Значна частина генетично східнороманських гідронімів 

постала на основі запозичень румунських і молдавських апелятивів у контактних 

із румунськими й молдавськими етномовними територіями українських говорах 

Карпатського регіону та межиріччя Пруту й Нижнього Дністра. У структурі 

інших відображено як східнороманські основи, так і слов’янські (суфікси) мовні 

елементи. 

Пласт тюркської гідронімії басейну Дністра сформувався внаслідок 

кількасотлітнього перебування в цьому регіоні різних тюркських племен. 
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Більшість таких гідронімів виникла способом онімізації відповідних апелятивів із 

топографічною семантикою, представлених у словникові сучасних тюркських 

мов. Дещо менші групи генетично тюркських назв гідрооб’єктів мотивовані 

тюркськими особовими й етнічними назвами. 

Результати етимологічного дослідження гідронімікону Дністра 

уможливлюють такі висновки. 

Гідронімна система басейну Дністра формувалася впродовж тривалого 

часу, що зумовило появу в її складі генетично й хронологічно різних шарів назв 

гідрооб’єктів. 

Етимологічний аналіз так званих субстратних (фракійських, іллірійських, 

кельтських, давньогерманських) гідронімів у басейні Дністра засвідчив, що вони 

не мають суцільнолексемних відповідників із-поміж топонімів тих регіонів 

Центрально-Східної Європи, які тривалий період були середовищем проживання 

фракійців, іллірійців, кельтів і германців. Натомість ці назви мають підтримку в 

колі апелятивної і топонімної лексики української та інших слов’янських мов. 

Таким чином, ґрунтовний етимологічний аналіз гідронімії басейну Дністра з 

урахуванням як мовних, так і позамовних чинників дав змогу спростувати 

гіпотезу про значний відсоток так званих субстратних назв у гідроніміконі 

досліджуваного регіону. 

Слов’янський пласт гідронімії Дністра найбільший. Це зумовлено тим, що 

Наддністрянщина – одна з найдавніших територій, у межах яких відбувалося 

становлення слов’янського етносу. Саме з Дністром пов’язані перші писемні 

згадки про слов’ян-склавінів. У складі слов’янської гідронімії басейну Дністра 

виокремлено: 1) пізньопраслов’янські утворення; 2) гідроніми, що постали в 

давньо- чи староукраїнський період розвитку української мови; 3) хронологічно 

пізніші українські гідроніми; 4) назви гідрооб’єктів із болгарськими 

структурними ознаками; 5) генетично слов’янські гідроніми з трансформованою 

(внаслідок східнороманських мовних впливів) структурою. 
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Пласт неслов’янської гідронімії басейну Дністра сформований двома 

групами назв: 1) гідроніми східнороманського (румунського, молдавського) 

походження; 2) генетично тюркські гідроніми. 

Становлення східнороманського фрагмента гідронімікону Дністра 

відбувалося впродовж значного проміжку часу, що було зумовлено тривалим 

періодом українсько-румунських і українсько-молдавських мовних контактів у 

різних частинах Наддністрянщини. Тюркська гідронімія басейну Дністра 

формувалася протягом тривалого перебування (принаймні з ХІІ до XVIII ст.) у 

досліджуваному регіоні різних тюркських етносів. У її складі – переважно 

гідроніми, утворені способом онімізації відповідних географічних апелятивів, 

меншою мірою – відантропонімні похідні й назви, мотивовані етнонімами, а 

також адаптовані на слов’янському (українськомовному) ґрунті утворення. 

Ключові слова: апелятив, басейн Дністра, гідронім, гідроніми з 

болгарськими мовними рисами, гідроніми з трансфорованою структурою, давні 

українські гідроніми, етимологічний аналіз гідронімів, неслов’янська гідронімія, 

праслов’янський дериват, слов’янська гідронімія, субстратна гідронімія. 
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SUMMARY 

Verbych S.O. Hydronymy of the Naddnistrianshchyna: composition, structure, 

peculiarities of formation. 

The dissertation for Doctor degree in Philology, speciality 10.02.01 – the 

Ukrainian language. – Institute of the Ukrainian language of National Academy of 

Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

Hydronyms have a special place among proper nouns of each language. The 

researchers explain it as the relative remoteness of these names and their stability for a 

long period because the vast majority of hydronyms have been preserved from the time 

of their occurrence and reflect the formal structure of the linguistic features of the 

population of a particular region. 

Scientific novelty of work «Hydronymy of the Naddnistrianshchyna: 

composition, structure, peculiarities of formation» is caused by the lack of special 

etymological research of Dnister hydronymy. In the dissertation the systematic 

linguistic analysis of the names of the hydroоbjects of the Dnister basin in its upper, 

middle and lower parts is made; the hydronymy of the catchment area of the Dnister 

river in Ukraine and abroad – on the territory of Moldova is described, the complete 

picture of the formation of the Dnister basin hydronymy including the linguistic and 

extralinguistic factors is revealed. 

Practical importance of the study is the using its results in preparation of 

«Etymological Dictionary of Hydronyms of Ukraine», «Slavic Linguistic Atlas». The 

results of the study are reflected in three authorial etymological dictionaries: 

«Hydronymy of the Upper Dnister Basin. Etymological Dictionary» (Lutsk, 2007. – 120 

p.), «Hydronymy of the Middle Dnister Basin. Etymological Dictionary» (Lutsk, 2009. 

– 236 p.), «Hydronymy of the Lower Dnister basin. Etymological Dictionary» (Lutsk, 

2013. – 156 p.). 

The author offers etymological analysis of the names of rivers, streams, beams 

(wet), lakes and other microhydroobjects in different parts of the Dnister river basin – 

upper (Lviv oblast), medium (Ivano-Frankivsk, Chernivtsi, Vinnytsia, Ternopil and 

Khmelnytskyi oblasts) and lower (Odessa oblast and Moldovan Naddnistrianshchyna). 
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The role of multi-temporal Slavic and non-Slavic elements in the formation of the 

studied area hydronymicon is determined. 

Аuthor argues that the formation of hydronymy of the Dnister river basin took 

place in the region where the Slavic ethnolinguistic element was stratified on the non-

Slavic element. In this regard, the issues about the interaction of Slavic and non-Slavic 

languages on this area in different times, about the interpenetration of these systems 

elements and about the reflection of the results of this interaction in the local 

hydronymy. The problem of the language substrate identifying (Iranian, Thracian, 

Illyrian, Celtic, Germanic) in the Dnister river hydronymy is difficult due to the absence 

in the Glossary of the local population language facts that can be clearly identified today 

as Iranian, Illyrian, Thracian, Celtic and Proto-Germanic. However the living of the 

Northern Thracians, the Illyrians, ancient Iranians, Celts and Germans in the region of 

the Dnister river basin and adjacent territories makes possible the assumption about the 

reflection of these ethnic groups linguistic relicts in the Dnister river basin hydronymy. 

To find a solution of this problem nowadays is possible only through linguistic 

comparative-historical analysis of this region hydronyms. This is the reason to assert the 

presence / absence of Pre-Slavic hydronyms (toponyms) in the study area. 

On the basis of the historical and archaeological data about long stay of the 

Indo-European-non-Slavs in the region of the Dnister river basin using etymological 

analysis the correctness of previous researchers’ conclusions about the substrate nature 

of a number of Dnister hydronyms is described. The problem of the substrate Dnister 

basin hydronymy was raised by O.M. Trubachоv that singled out in its upper and 

middle parts the Thracian, Illyrian and Germanic hydronyms. Yu.O. Karpenko, 

O.S. Stryzhak, V.M. Toporov, K.M. Tyshchenko and others supported his hypothesis. 

However more detailed structural-semantic and etymological analysis of these 

hydronyms confirms the conclusion about Pseudo-Thracian, Pseudo-Illyrian, Pseudo-

Celtic and Pseudo-Germanic that has actually Slavic nature.  

The author argues that hydronym Dnister confirms Pre-Slavic etymological 

connection at the level of stem because the ancient Slavs of the region borrowed this 

name from the Thracian-Iranian population and adapted it to their own phonetics. 
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The Slavic layer of the Dnister river basin hydronymy is the most numerous of 

among others. The author distinguishes such names (in chronological order): 1) late 

Proto-Slavic names; 2) hydronyms that have appeared in ancient or old Ukrainian 

period; 3) chronologically later Ukrainian pаtamonims (these hydronyms havе a 

branched derivational structure and were formed from other proper names – 

anthroponyms, microtoponyms, oikonyms; 4) hydronym names with Bulgarian 

structural features (hydronyms formed due to the impact of the resettlement Bulgarian 

language component on the East Slavic language environment; 5) genetically Slavic 

hydronyms with secondary Eastern Romance features (names generated in the process 

of Slavic (Ukrainian)-Eastern Roman (Romanian and Moldovan) language interaction). 

The non-Slavic names of chronologically later origin hydroobjects are divided 

into two compact groups: 1) Eastern Romance hydronyms; 2) Turkic hydronyms. A 

significant part of genetically Eastern Romance hydronyms are appeared due to the 

borrowing from the Romanian and Moldovan appellatives in Ukrainian dialects of 

Carpathian region and the interfluve of the Prut and Lower Dnister that contact with 

Romanian and Moldovan ethnolinguistic territories. In the structure of other names it is 

reflected both the Eastern Romance word stem and Slavic (suffixes) language elements. 

The layer of Turkic Dnister river basin hydronymy was formed as a result of 

prolonged stay of various Turkic tribes in this region. Most of these hydronyms were 

appeared due to the onymization of appropriate appellatives with topographic semantics 

represented in dictionary of modern Turkic languages. Smaller groups of genetically 

Turkic names of the hydroobjects are motivated by Turkic personal names and 

ethnonyms. 

Conclusions are drawn the results of etymological research of Dnister 

hydronymicon. The hydronym system of the Dnister river basin was formed during long 

period of time that caused the appearing in it genetically and chronologically different 

names of hydroobjects. 

Etymological analysis of substratum (Thracian, Illyrian, Celtic, Old-Germanic) 

hydronyms in the Dnister river basin shows that they have no integral relevant lexemes 

among the names of the Central-Eastern Europe regions where the Thracians, Illyrians, 
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Celts and Germans lived for a long period. But these names have a support in 

appellative and toponymic lexicon of Ukrainian and other Slavic languages. Thus a 

detailed etymological analysis of the Dnister river basin hydronymy including linguistic 

and extralinguistic factors refutes the hypothesis of a significant percentage of substrate 

names in hydronymicon of study region. 

The Slavic layer of the Dnister river hydronymy is the largest because 

Naddnistrianshchyna is one of the oldest territories where Slavic ethnos was formed. 

The first written mention of the Slavic-Sclaveni is associated with the Dnister. The 

author distinguishes following groups of Slavic hydronymy of the Dnister basin: 1) late 

Proto-Slavic names; 2) hydronyms appeared in ancient or old Ukrainian period of the 

Ukrainian language development; 3) chronologically later Ukrainian hydronyms; 4) 

hydronym names with Bulgarian structural features; 5) genetically Slavic hydronyms 

with transformed (due to Eastern Romance language influence) structure. 

The non-Slavic layer of the Dnister river basin hydronymy is divided into two 

groups: 1) Eastern Romance hydronyms (Romanian and Moldovan); 2) genetically 

Turkic hydronyms.  

The formation of Eastern Romance fragment of the Dnister river hydronymicon 

was during a significant period of time that caused by a long period of Ukrainian-

Romanian and Ukrainian-Moldovan language contacts in various parts of 

Naddnistrianshchyna. The Turkic hydronymy of the Dnister river basin was appeared 

during the long stay of various Turkic ethnic groups in the study region (at least from 

the XII to the XVIII centuries). Such hydronyms are formed by onymization of the 

geographical appellatives. There are anthroponymic derivatives and names motivated by 

the ethnonyms and names adapted to the Slavic (Ukrainian) base. 

Key words: appellative, the Dnister basin, hydronym, hydronyms with 

Bulgarian language features, hydronyms with transformed structure, the ancient 

Ukrainian hydronyms, the etymological analysis of hydronyms, non-Slavic hydronymy, 

Proto-Slavic derivative, Slavic hydronymy, substrate hydronymy. 
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УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 

б. – балка 

бб. – балки 

вп. – впадає 

губ. – губернія 

дж. – джерело 

див. – дивіться 

діал. – діалектний (-а, -е) 

заст. – застарілий (-а, -е) 

зх. – західний 

кут. – куток 

л. – лівий (-а) 

м. – місто 

місц. – місцевий (-а, -е) 

н. е. – наша ера 

нп – населений пункт 

обл. – область 

оз. – озеро 

п. – правий (-а) 

пов. – повіт 

пор. – порівняймо 

пот. – потік 

потчн. – поточина 

поч. – початок 

пр. – притока 

р. – річка; рік 

р-н – район 

рр. – річки 

рук. – рукав 

руч. – ручай 

с. – село 

ст. – століття 

стр. – струмок 

суч. – сучасний (-а, -е) 

тис. – тисячоліття 

уроч. – урочище 

утв. – утворений (-а, -е) 
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СКОРОЧЕННЯ НАЗВ МОВ, НАРІЧ, ДІАЛЕКТІВ 

авест. – авестійська (-е, -і) 

албан. – албанська (-е, -і) 

блр. – білоруська (-е, -і) 

бойк. – бойківський (-е, -і) 

болг. – болгарська (-е, -і) 

буков. – буковинський (-е, -і) 

венето-іллір. – венетоіллірійський (-е,  

-і) 

в.-луж. – верхньолужицька (-е, -і) 

в.-н.-н. – верхньонижньонімецький (-е, 

-і) 

герман. – германський (-е, -і) 

гот. – готська (-е, -і) 

гр. – грецька (-е, -і) 

гуцул. – гуцульський (-е, -і) 

д.-в.-н. – давньоверхньонімецький (-е, 

-і) 

д.-герман. – давньогерманська (-е, -і) 

д.-інд. – давньоіндійська (-е, -і) 

д.-ірл. – давньоірландська (-е, -і) 

д.-ісл. – давньоісландська (-е, -і) 

д.-кашуб. – давньокашубська (-е, -і) 

д.-прусськ. – давньопрусська (-е, -і) 

д.-рус. – давньоруська (-е, -і) 

д.-тюрк. – давньотюркська (-е, -і) 
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зх.-поділ. – західноподільський (-е, -і) 

зх.-поліськ. – західнополіський (-е, -і) 
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-і) 
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макед. – македонська (-е, -і) 

молд. – молдавська (-е, -і) 

морд. – мордовська (-е, -і) 

наддністр. – наддністрянський (-е, -і) 

нім. – німецька (-е, -і) 

ногай. – ногайська (-е, -і) 

осетин. – осетинська (-е, -і) 

пол. – польська (-е, -і) 

полаб. – полабська (-е, -і) 

поліськ. – поліський (-е, -і) 
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помор. – поморський (-е, -і) 

праалб. – праалбанська (-е, -і) 

прикарпат. – прикарпатський (-е, -і) 

псл. – праслов’янська (-е, -і) 

прус. – прусська (-е, -і) 

рос. – російська (-е, -і) 

румун. – румунська (-е, -і) 

сармат. – сарматська (-е, -і) 

свердл. – свердловський (-е, -і) 

с.-в.-н.  – середньоверхньонімецький  

(-е, -і) 

серб. – сербська (-е, -і) 

сер.-урал. – середньоуральський (-е, -і) 

сканд. – скандинавський (-е, -і) 

скіф. – скіфська (-е, -і) 

слвн. – словенська (-е, -і) 

слвц. – словацька (-е, -і) 

словін. – словінський (-е, -і) 

с.-н.-н. – середньонижньонімецький   

(-е, -і) 

ст.-монг. – старомонгольська (-е, -і) 

ст.-норв. – старонорвезька (-е, -і) 

ст.-пол. – старопольська (-е, -і) 

ст.-полаб. – старополабська (-е, -і) 

ст.-рос. – староросійська (-е, -і) 

ст.-серб. – старосербська (-е, -і) 

ст.-слвн. – старословенська (-е, -і) 

ст.-укр. – староукраїнська (-е, -і) 

ст.-чеськ. – старочеська (-е, -і) 

сх.-ірл. – східноірландський (-е, -і) 

сх.-поліськ. – східнополіський (-е, -і) 

тат. – татарська (-е, -і) 

тур. – турецька (-е, -і) 

тюрк. – тюркський (-е, -і) 

укр. – українська (-е, -і) 

фін. – фінська (-е, -і) 

фрак. – фракійська (-е, -і) 

фр. – французька (-е, -і) 

хеттськ. – хеттська (-е, -і) 

хорв. – хорватська (-е, -і) 

чеськ. – чеська (-е, -і) 

шв. – шведська (-е, -і) 
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ВСТУП 

Загальна характеристика роботи. Назви водойм, або гідроніми, 

посідають особливе місце в лексиконі кожної мови. Це зумовлено як відносною 

давністю цих назв (у минулому різні народи заселяли територію на доступних 

берегах річок, потоків для задоволення своїх різноманітних життєвих і побутових 

потреб, зручності комунікації, торгівельних зв’язків тощо), так і їхньою 

стабільністю впродовж тривалого періоду, адже переважна більшість назв 

гідрооб’єктів збереглася з часу їх виникнення й відображає у формальній 

структурі мовні риси населення конкретного регіону. Інакше кажучи, у гідронімії 

відбито мовну ретроспекцію певного ареалу на різних етапах його історії: від 

найдавнішого (доісторичного) до пізніших (історичних) часів. Здатність 

гідронімів акумулювати різнохронологічну мовну інформацію спричинює їх 

високу інформативність в етногенетичних дослідженнях. Ці відомості можна 

почерпнути за допомогою етимологічного аналізу суцільного масиву назв 

гідрооб’єктів певного басейну. 

Гідронімікон України здавна привертав увагу лінгвістів, істориків, 

археологів як надійне джерело для відновлення картини мовно-етнічних процесів 

у конкретному регіоні, дослідження історії його заселення предками українців, 

контактів давніх слов’ян з іншими етносами, шляхів етнічних міграцій тощо. 

Такий неослабний інтерес насамперед мовознавців до етимології гідронімів 

утілився в низці монографічних праць, у яких проаналізовано назви водойм 

(переважно протічних) різних ареалів сходу, центру, півдня й заходу України. У 

цьому контексті треба згадати роботи О.С. Стрижака (про гідронімікон 

Полтавщини, Запорізького регіону, Херсонщини), Є.С. Отіна (про назви водойм 

Східної України), І.В. Муромцева (про назви басейну Сіверського Дінця), 

О.П. Карпенко (про назви річок і потоків Нижньої правобережної 

Наддніпрянщини й Центрального Полісся), І.М. Желєзняк (про гідронімікон 

басейну Росі), Л.Т. Масенко (про гідронімію Інгуло-Бузького басейну і Східного 

Поділля), Ю.О. Карпенка (про гідронімію Буковини й Нижньої 

Наддністрянщини), А.П. Корепанової (про гідроніми басейну Нижньої Десни), 
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В.В. Лучика (про назви гідрооб’єктів Середнього Дніпро-Бузького межиріччя), 

В.П. Шульгача (про назви водозбору Стиру й межиріччя Західного Бугу та Случі), 

Я.П. Редькви (про гідронімію Західного Поділля), М.Д. Матієва (про гідронімікон 

басейну Стрия), М.М. Габорака (про гідронімію басейнів Середнього Дністра та 

Пруту в межах Івано-Франківщини) та ін. Вагому роль у вивченні словотвору й 

мотивації доонімної семантики назв гідрооб’єктів із західних теренів України 

відіграли топонімічні студії Я. Рудницького (про географічні назви Бойківщини), 

С. Грабця (про географічні назви Гуцульщини), З. Штібера (про географічні назви 

Лемківщини). Варто також згадати ґрунтовні праці В.М. Топорова і 

О.М. Трубачова про гідронімію Верхньої Наддніпрянщини, монографії 

О.М. Трубачова про гідронімію Правобережної України, Ю. Удольфа про 

слов’янську гідронімію в межах України в контексті прабатьківщини слов’ян, 

узагальнювальну студію Е. Вольнич-Павловської про гідронімію Дністра в межах 

Польщі та ін. 

Особливу увагу дослідників привертають регіони на порубіжжі різних 

етнокультурних ареалів, де відбувалися складні процеси мовної взаємодії, що  

позначалися на гідроніміконі. Одним із таких ареалів справедливо вважають 

регіон басейну Дністра в його верхній, середній і нижній частинах. Зауважимо, 

що територію між Дністром і Дунаєм здавна називали «коридором історії», яким 

пролягав так званий Золотий шлях від Чорномор’я до Галича й далі [427, с. 7]. 

Річка Дністер тече в межах двох держав – України й Молдови (окремі 

притоки р. Стрв’яж охоплють і порубіжні зі Львівщиною терени Польщі). Її 

басейн займає південно-західну частину України і східну частину Молдови. 

Українська ділянка Дністра більша за своєю протяжністю – 705 км [72, с. 210]. В 

Україні Дністер тече територією семи областей (Львівська, Івано-Франківська, 

Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Одеська). Басейн Дністра 

почали заселяти ще в доісторичні часи. Про це свідчать пізньопалеолітичні 

стоянки, відкриті на теренах Львівської, Хмельницької і Чернівецької областей. 

Процес освоєння берегів Дністра тривав і в наступні періоди. На це вказують 

археологічні пам’ятки часів неоліту, бронзового віку, матеріальні залишки 
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поселень трипільської культури [421, с. 13], а також праслов’янські 

старожитності, виявлені на прилеглій до нього території. Отже, Дністер, як одна зі 

значних водних артерій Південно-Східної Європи (довжина – 1362 км, в Україні – 

це друга (після Дніпра) річка за протяжністю [149, 2, с. 547]), був відомий як 

нашим предкам, так і іншим народам дуже давно. До нас дійшли писемні 

свідчення античних істориків і географів про цю річку. Першою 

задокументованою назвою Дністра була Тирас (гр. Τύρης – V ст. до н. е. [653а, 

сс. 246, 252]) ‹ іран. tūras ‘швидкий’ [546, І, сс. 518–519]. Інша назва Дністра – 

Agalingus (II–IV ст. н. е. [467, с. 174]) ‹ імовірно, д.-герман. aglus 

‘важкопрохідний, обтяжливий’ [369, с. 125]. Найближча форма до сучасної назви 

Дністра відома із VI ст. н. е. – Danastrum, X ст. – Δάναστρις [467, с. 174]. Пізніші 

його назви – Турла (турецька трансформація гідроніма Тирас)1 й Nestr, Niestr 

(XIV–XV ст.) відбивають турецькі й польські мовні риси [124, с. 10]. Отже, різні 

народи, перебуваючи в Нижній Наддністрянщині, називали Дністер по-своєму, 

що, власне, і відбивають наведені варіанти цього гідроніма. 

У своїй верхній течії Дністер тече в гористій місцевості (починається на 

території Львівської обл. в Бескидах (на горі Розлуч), на висоті близько 760 м над 

рівнем моря). Коло м. Старий Самбір виходить на простори передгірської рівнини 

[75, сс. 69–70], продовжуючи свій шлях територією Івано-Франківщини. Важливо 

відзначити, що саме у верхній частині Дністра найгустіша річкова мережа [542, 3, 

с. 409]. Найбільша притока на цій ділянці Дністра – р. Стрий (довжина – 230 км 

[73, с. 193; 75, с. 70]), дещо менші інші правобережні притоки його 

прикарпатської течії: Бистриця, Лімниця, Свіча. Особлива не лише гідрографічна, 

але й етнічна характеристика цього регіону, де слов’яни не були автохтонами. У 

прикарпатській Наддністрянщині, як і ширше – у Карпатському регіоні, до 

початку н. е. проживали народи, які належали до фракійської групи 

                                                            
1 В.П. Шульгач припускає праслов’янську архаїку для гідроніма Турлá (п. рук. Дністра на Одещині) – результат 
онімізації віддієслівного іменника на -l- *turiti(sę) ‘гнати’ [587, с. 301]. Його підтримує білоруська дослідниця 
Т.М. Богоєдова [38, с. 28]. На нашу думку, це неслов’янський гідронім, мотивований тюрк. турла ‘р. Дністер’ [485, 
с. 744], турла ‘пасовище’, яке закріпилося в місцевому тюркськомовному середовищі з часів пізнього 
середньовіччя, пор. італійську транскрипцію назви Тирас XIV–XV ст. – flum turlo [96, сс. 88–89]. 
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індоєвропейців [404, с. 17]). Історики й археологи вважають, що наприкінці 

бронзового віку (ХІІ–ХІ ст. до н. е.) в результаті складних соціально-економічних 

і політичних процесів у Східнокарпатському ареалі сформувалася етнокультурна 

спільність північних фракійців. Праслов’янська спільнота в той час перебувала на 

північ від Карпат [10, с. 11; 343, с. 14; 438, с. 37]. Слов’янізація Українських 

Карпат тривала протягом значного проміжку часу, починаючи з перших століть 

нашої ери. У цей період у Верхню Наддністрянщину проникають із Польщі носії 

пшеворської, а з Полісся – зарубинецької археологічних культур, які відіграли 

провідну роль у процесі слов’янізації цього регіону [256, сс. 59–61; 506, с. 477]. 

Отже, Верхня Наддністрянщина рубежу старої і нової епох та початку нашої ери – 

місце зіткнення різноетнічних груп населення – передусім північних фракійців і 

праслов’ян. Це привело до асиміляції прийшлими з півночі та заходу 

праслов’янами місцевих представників фракійського етносу – носіїв липицької 

культури [30, с. 26]. І вже до ІІІ ст. н. е. фрако-дакійський етнічний елемент, за 

свідченням низки археологічних джерел, був цілковито поглинений потужнішим 

слов’янським етнічним масивом [404, с. 18]. З того часу можна говорити про 

слов’янську історію Прикарпаття в цілому й Верхньої Наддністрянщини зокрема. 

Не випадково О.К. Шапошников зауважує, що на Верхньому Дністрі починається 

формування пізнього праслов’янського ареалу [573, с. 81]. 

У своїй середній течії Дністер тече переважно територією Поділля 

(Поділля займає південну частину Волинсько-Подільської височини, охоплюючи 

терени сучасної Вінницької обл., півд. частину Хмельницької (між рр. Дністер і 

Случ), придністерську частину Чернівецької обл. та східну частину 

Тернопільської – по р. Серет [428, с. 9]). Річки й потоки, що формують басейн 

Дністра в його середній течії, течуть між урвистими й скелястими берегами [386, 

с. 33]. Специфічний місцевий рельєф (горбистий ландшафт із переходом до 

пологих схилів) зумовив відповідний характер подільського річища Дністра, яке 

прорізає тут глибоку каньйоноподібну долину, що змінюється пологими площами 

прирічкових терас [68, с. 3; 104, с. 52; 274, сс. 58–59]. Найбільша притока 

Середнього Дністра – р. Серет (довжина – 247 км [421, с. 68]). 
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Етнічна історія Середньої Наддністрянщини має, з одного боку, спільні 

риси з регіоном верхів’я Дністра, а з другого – відмінні. Спільне – взаємини між 

північнофракійським і праслов’янським населенням, відмінне – хронологічні межі 

цих взаємин і більш рання слов’янська історія цього регіону. На думку відомого 

дослідника подільсько-дністерських старожитностей І.С. Винокура, постійні 

контакти праслов’ян і північних фракійців простежуються тут археологічно вже з 

раннього залізного віку (кінець ІІ тис. до н. е. – початок І тис. н. е. [68, c. 112]). 

Важливо відзначити, що раннні праслов’яни освоїли ареал Середнього Дністра 

раніше, ніж північні фракійці [126, c. 16], які розчинились у середовищі місцевих 

праслов’ян, носіїв чорноліської археологічної культури [147, сc. 117–118]. Крім 

північних фракійців, певний вплив на місцеве праслов’янське населення Поділля 

(в межах середньої течії Дністра) мали іранські племена скіфів (VII–III ст. до н. е.) 

і сарматів (ІІІ–І ст. до н. е.), які, проте, не залишили якихось значних слідів у 

подільській Наддністрянщині [444, сc. 7–8]. Таким чином, археологічні дані 

засвідчують, що в Середній Наддністрянщині на рубежі старої й нової епох і на 

початку нашої ери переважав слов’янський етнічний компонент, що становив 

основу населення й у наступний період історії цього регіону [68, сc. 113–114]. 

У нижній течії Дністер перетинає Причорноморську низовину, його 

річище поступово розширюється, а заплаву розчленовують численні потоки і 

стариці, гирло поросле очеретом [131, сc. 121–122]. Ближче до лиману долина 

Дністра вужчає, далі він тече глибоким вузьким ровом [106, c. 9]. Територія 

межиріччя Дністра і Дунаю позначена великою кількістю лиманів, які місцеве 

населення називає озерами [107, с. 22]. Найбільша притока Нижнього Дністра – 

р. Реут (довжина – 286 км, поч. на території Молдови [73, с. 194]). Етнічна історія 

території, прилеглої до Дністра в його нижній течії, в давні часи не була 

однорідною. Уже з епохи пізньої бронзи тут проживали фракійські племена. Така 

ситуація не змінилися і в останні століття до н. е. Основним давнім населенням 

Нижньої Наддністрянщини й межиріччя Дністра та Дунаю називає фракійців і 

В.Я. Бідзиля [30, с. 22]. У VII ст. до н. е. у Північному Надчорномор’ї з’явилися 

скіфи, з якими фракійці поділили сфери впливу в цьому регіоні. На правому 
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березі Дністерського лиману в IV–III ст. до н. е. мешкало переважно фракійське 

плем’я гетів2, а на лівому (територія сучасної Молдови) – скіфи [342, сс. 76–79]. 

Фракійський етнічний елемент переважав у межиріччі Дністра й Дунаю і в 

перших століттях н. е. [445, с. 54]. Крім того, на початку нової доби між Дністром 

і Дунаєм історичні джерела засвідчують германське плем’я бастарнів3, іранські 

племена сарматів4. У 1-й пол. ІІІ ст. н. е. у Нижню Наддністрянщину з берегів 

Балтійського моря через територію Прикарпаття і Поділля просувається 

германське плем’я готів (вестготи оселилися на захід від Дністра, у колишній 

Бессарабській губ. та Молдові, остготи – на схід від Дністра [487, с. 134]. У 

ІІІ ст. н. е. у Нижній Наддністрянщині з’являються слов’яни, які переселилися 

сюди з верхів’їв Дністра, а також із межиріччя Дніпра й Пд. Бугу [12, с. 93; 14, 

с. 200]. Важливо відзначити, що слов’янське населення проникло навіть у 

межиріччя Дністра й Дунаю (Буджацький степ), а також на територію сучасної 

Молдови [18, с. 12; 311, с. 184]. Поява слов’янського етнічного елементу в 

Нижній Наддністрянщині й межиріччі Дністра та Дунаю спрямувала мовно-

етнічні процеси в цьому регіоні в напрямі його активної слов’янізації [548, с. 24]. 

У цьому контексті археолог Г.Б. Федоров відзначав, що слов’яни неперервно 

заселяли цю територію з перших ст. н. е. аж до ХІІ ст., коли тут з’явилися 

тюркськомовні кочівники [547, с. 93]. Це, зокрема, дало переконливі підстави 

Й.О. Дзендзелівському стверджувати, що Нижня Наддністрянщина – один із 

найдавніших регіонів поселення східних слов’ян [137, сс. 63–64]. На подальшій 

етномовній ситуації цього регіону позначилися такі історичні події: з кінця 

ХІV ст. (після припинення набігів кочівників із причорноморських степів) 

межиріччя Дністра й Дунаю відійшло до складу тодішньої Молдавії, а з кінця 

XV ст. і до середини XVIII ст. тут міцно закріпилися турки [23, с. 106; 459, 

                                                            
2 На думку Р.М. Козлової, етнонім гети має праслов’янську природу й сягає псл. основи *gъt- [269, сс. 253–265]. 
3 О.М. Трубачов досить переконливо етимологізує цю етнічну назву як генетично іранську, відновлюючи для неї 
праформу *bast-arna- ‘нащадки рабів’ [534, с. 213]. У такому разі бастарни – це ало- або ксеноетнонім [209, 
с. 179], який, очевидно, цей значною мірою германський етнос (див. далі) отримав на порубіжжі з іранським 
світом. Таку назву-характеристику іранці дали іноетнічним бастарнам, найімовірніше, у Північному 
Надчорномор’ї, куди ті проникли, рухаючись уздовж Карпат у напрямі Нижньої Наддністрянщини [534, с. 213]. 
4 Слов’янську природу цього етноніма обґрунтовує білоруська дослідниця Р.М. Козлова [264, сс. 262–269]. 
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сс. 338, 346]. Такі різнопланові мовно-етнічні контакти в досліджуваному ареалі 

позначилися, безумовно, на становленні гідронімікону Нижньої Наддністрянщини 

й прилеглих територій, спричинивши появу різномовних шарів у місцевій 

гідронімії – дослов’янського (назва Дністер та її варіанти), слов’янського 

(давнішого й пізнішого – переважно східнослов’янського (українського)), 

тюркського (кипчацького (імовірно), турецького, ногайсько-татарського), 

східнороманського (молдавського). Такі гідроніми, функціонуючи на одній 

території, часто зазнавали чужомовної адаптації на різних структурних рівнях 

[348, с. 78]. 

Актуальність дослідження. Гідронімікон Дністра, що характеризується 

стабільністю впродовж тривалого часу, – джерело дослідження глибокої мовно-

етнічної архаїки цього регіону. Тут стикалися різні етноси періоду як давньої, так 

і пізнішої історії Наддністрянщини. Це була зона активних контактів і 

взаємовпливів населення Центральної, Східної та Південно-Східної Європи й 

Азії, які позначалися на формуванні й трансформації мовного обличчя багатьох 

народів, зокрема фракійців, іранськомовних племен (скіфів і сарматів) і 

праслов’ян, а згодом і давніх українців, і східних романців, а також деяких 

тюркськомовних народів. Зрозуміло, що назви гідрооб’єктів басейну Дністра, які 

формувалися в умовах таких різноетнічних взаємин, не могли не відбити мовних 

особливостей тієї епохи. Тому етимологічний аналіз назв водойм зазначеного 

басейну дасть змогу з’ясувати роль різночасових неслов’янських і слов’янських 

елементів у процесі становлення гідронімікону досліджуваного ареалу, 

перевірити правильність висновків попередників щодо мовної належності 

конкретних гідронімів, адже деякі з них виокремлювали чималий прошарок 

неслов’янських назв, зокрема, у межах Верхнього і Середнього Дністра [525, 

с. 279], окреслити цілісну картину формування гідронімії на території басейну 

Дністра. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в межах наукової проблематики відділу ономастики (тепер історії 

української мови та ономастики) Інституту української мови НАН України, 
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пов’язаної з діахронійним дослідженням різних типів власних назв, які 

функціонують у сучасному онімному просторі України.  

Мета дослідження – проетимологізувати гідроніми басейну Дністра та 

з’ясувати послідовність їх формування в часі, установити генезу назв 

гідрооб’єктів. Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 

1) дослідити мовно-історичне тло, на якому формувалася гідронімія 

басейну Дністра; 

2) визначити мовні страти в гідронімії Дністра; 

3) виявити гідронімні релікти дослов’янського та праслов’янського рівнів; 

4) установити склад праслов’янських і давньоукраїнських гідронімооснов 

та з’ясувати їхню семантику; 

5) реконструювати праслов’янські архетипи з огляду на ранню історію 

слов’ян у регіоні басейну Дністра; 

6) виокремити неслов’янську гідронімію (східнороманську – молдавську, 

румунську; тюркську) у басейні Дністра, проаналізувати на прикладі 

досліджуваних гідронімів наслідки міжмовної взаємодії; 

7) схарактеризувати основні структурно-словотвірні моделі гідронімів 

басейну Дністра; 

8) проаналізувати основні принципи та способи номінації назв 

гідрооб’єктів басейну Дністра; 

9) розкрити внутрішньомовні та позамовні чинники становлення 

гідронімної системи басейну Дністра. 

Об’єкт дослідження – слов’янська (праслов’янська, давньоукраїнська, 

українська, інослов’янська) й неслов’янська (дослов’янська, східнороманська, 

тюркська) гідронімія басейну Дністра. 

Предмет аналізу – гідронімна система басейну Дністра з погляду її 

становлення, генетична характеристика досліджуваних назв водних об’єктів, 

структура та особливості мотивації гідронімів Дністерського ареалу. 

Методи дослідження. Основний метод дослідження – порівняльно-

історичний, за допомогою якого відновлено первісну (апелятивну) семантику й 
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початкову форму гідронімів насамперед із етимологічно непрозорими основами. 

Застосування прийому етимологічного аналізу вможливило з’ясувати генезу 

досліджуваних гідронімів, проаналізувати їхню структуру та відновити 

внутрішню форму. За допомогою описового методу схарактеризовано склад 

гідронімії басейну Дністра, розглянуто її в колі споріднених назв із суміжних та 

несуміжних регіонів, простежено вплив мовних і позамовних чинників на її 

формування. Ареальний метод дав змогу виявити характерні для гідронімікону 

Дністра словотвірні моделі, основи, специфічні мовні риси (фонетичні, 

морфологічні) на широкому тлі споріднених назв. Стратиграфічний підхід 

забезпечив дотримання хронологічної послідовності в поясненні різних 

гідронімних типів басейну Дністра. 

Матеріал дослідження становлять назви протічних (переважно) і 

непротічних водойм басейну Дністра, зафіксовані в «Словникові гідронімів 

України» (К., 1979), а також зібрані в результаті опрацювання різноманітних 

історичних і картографічних джерел, довідників, архівних матеріалів. Загальна 

кількість – 3200 назв. З огляду на обмежений обсяг тексту дисертації докладно 

проаналізовано 833 гідроніми (решта назв здебільшого структурно споріднені) та 

їхні варіанти, які часто вказують на первісну структуру назви гідрооб’єкта, на 

відміну від його основної (офіційної) форми. Список проаналізованих гідронімів 

та їхніх варіантів подано в покажчику гідронімів і гідронімних варіантів у кінці 

роботи (додаток А). Докладно описано гідроніми з етимологічно затемненими 

основами, тобто ті, для яких виникла потреба відновити праформу й стрижневу 

семантику твірної основи. Для більшої вірогідності одержаних лінгвістичних 

висновків до аналізу гідронімії басейну Дністра залучено споріднені слов’янські 

та неслов’янські гідроніми й ширше – топоніми, вилучені зі спеціальних праць і 

словників. 

Наукова новизна роботи. У дисертації вперше на основі етимологічного 

(структурно-семантичного) аналізу гідронімікону Дністра: 

1) описано гідронімію басейну Дністра як в Україні, так і за її межами 

(Молдова); 
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2) визначено словотвірну структуру назв водойм окресленого ареалу, 

розглянуто назви гідрооб’єктів на широкому слов’янському тлі, з’ясовано 

мотиваційні ознаки семантики твірних гідронімооснов; 

3) досліджено гідроніми з непрозорою мотивацією; 

4) визначено слов’янські й неслов’янські мовні пласти в гідронімії басейну 

Дністра; розглянуто їх виникнення в хронологічній послідовності; у разі потреби 

реконструйовано апелятивні праформи; 

5) виявлено спільне й відмінне в системі гідронімії різних частин 

(верхньої, середньої і нижньої) басейну Дністра; 

6) на підставі опрацювання історичних й археологічних даних, а також 

ґрунтовного етимологічного аналізу назв гідрооб’єктів досліджуваного регіону 

відтворено етногенетичну ситуацію в Дністерському ареалі в доісторичний та 

ранній історичний періоди; установлено перевагу слов’янського мовного, зокрема 

архаїчного, елементу (особливо у Верхній і Середній Наддністрянщині) з-поміж 

кількісно меншого неслов’янського; 

7) на основі аналізу фонетичної і дериваційної структури гідронімів 

басейну Дністра та залучення доступних відомостей (топонімних і апелятивних) зі 

слов’янських мов, а також неслов’янського мовного матеріалу переглянуто 

висновки попередників щодо так званих іллірійських, фракійських, кельтських та 

германських гідронімів у досліджуваному регіоні. 

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що результати 

етимологічного аналізу гідронімії басейну Дністра: 

а) дають змогу сформувати цілісне уявлення про становлення гідронімної 

системи в різноетнічному ареалі; 

б) поглиблюють уже відомі загальнотеоретичні постулати про особливості 

формування гідронімії в умовах різномовних контактів; 

в) уточнюють деякі аспекти проблеми етномовного субстрату в ареалі 

Дністра; 

г) ілюструють факти адаптації структури слов’янської і неслов’янської 

гідронімії в різноетнічному культурному регіоні; 
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ґ) установлюють закономірності номінації гідрооб’єктів басейну Дністра 

на різних хронологічних зрізах історії конкретного терену (Верхня, Середня і 

Нижня Наддністрянщина); 

д) допомагають з’ясувати особливості взаємодії апелятивної і онімної 

лексики в таких моделях: апелятив → гідронім; топонім (мікротопонім, ойконім) 

→ гідронім; гідронім → гідронім. 

Практичну цінність роботи визначає насамперед можливість 

застосування отриманих результатів дослідження гідронімікону Дністра в 

подальших етимологічних студіях над топонімією інших регіонів України та 

Славії; для уточнення питання про появу слов’ян у Прикарпатському регіоні. 

Матеріали й результати виконаного дослідження можуть бути використані для 

укладання «Етимологічного словника гідронімів України», 

«Загальнослов’янського гідронімного атласу», а також під час читання лекцій, 

викладання спецкурсів із гідроніміки й топоніміки як для лінгвістів, так і для 

студентів немовознавчих спеціальностей (істориків, географів).  

Усі результати дослідження отримано одноосібно. 

Апробація дослідження. Дисертацію обговорено на засіданні відділу 

історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України. 

Основні теоретичні положення та одержані результати викладено в доповідях на 

міжнародних і всеукраїнських ономастичних конференціях та інших наукових 

форумах (Київ, Донецьк-Святогірськ, Чернівці, Івано-Франківськ, Ужгород, 

Алупка, Гомель, Трнава, Хмельницький, Одеса): ІІ Міжнародній ономастичній 

конференції «Актуальные вопросы славянской ономастики» (Гомель, 2004), 

«Традиційне і нове у вивченні власних імен» (Донецьк-Горлівка-Святогірськ, 

2005), ІІІ Міжнародній ономастичній конференції «Актуальные вопросы 

славянской ономастики» (Гомель, 2006), ХІІ Всеукраїнській ономастичній 

конференції з міжнародною участю «Українська ономастика у 

загальнослов’янському контексті» (Чернівці, 2007), семінарі пам’яті К.К. Цілуйка 

(Київ, 2007), Міжнародній науковій конференції «Северное Причерноморье: к 

глубинам славянской культуры» (V чтения пам. акад. О.Н. Трубачева) (Алупка, 
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2008), ХІІІ Всеукраїнській ономастичній конференції з міжнародною участю 

(Ужгород, 2009), Міжнародній науковій конференції «Українська мова і сфера 

сакрального» (Чернівці, 2010), XIV Всеукраїнській ономастичній конференції 

«Українська онімія в часі і просторі» (Івано-Франківськ, 2011), 

XV Всеукраїнській ономастичній конференції «Український ономастикон: 

типологія, словотвір, функціонування» (Хмельницький, 2013), Міжнародній 

науковій конференції «Сучасна славістика: ключові проблеми та тенденції 

розвитку» (Київ, 2013), XV Міжнародних славістичних читаннях пам’яті акад. 

Л.А. Булаховського (Київ, 2015), XVІ Всеукраїнській ономастичній конференції 

«Українська ономастика: минуле, сучасне, перспективи» (Одеса, 2015). 

Публікації. З теми дослідження опубліковано монографію «Гідронімія 

басейну Дністра» (Луцьк, 2017), 3 етимологічні словники: «Гідронімія басейну 

Верхнього Дністра» (К., 2007), «Гідронімія басейну Середнього Дністра» (Луцьк, 

2009), «Гідронімія басейну Нижнього Дністра» (Луцьк, 2013), 35 статей і тез 

матеріалів конференцій, із них – 8 за кордоном, 18 – у виданнях, затверджених 

ДАК України як фахові (усі статті, тези, монографія, етимологічні словники 

одноосібні). 

Структура роботи. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку опрацьованої літератури та джерел (771), трьох додатків – 

додатка А (Покажчик гідронімів і гідронімних варіантів), додатка Б (Покажчик 

праслов’янських форм), додатка В (Список публікацій за темою дисертації. 

Апробація результатів дослідження). Повний обсяг роботи – 596 с., основний 

текст – 454 с. 



34 

РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА МОВНОГО СУБСТРАТУ В 

ГІДРОНІМІКОНІ ДНІСТРА 

Гідронімікон Дністра формувався на значній території, у різних частинах 

якої (верхня, середня й нижня течії) впродовж тривалого часу була своя 

етномовна ситуація, що характеризувалася складною палітрою міжмовних і 

міждіалектних контактів. У зв’язку з цим закономірно постає питання про 

взаємодію неслов’янського і слов’янського мовних елементів цього ареалу в 

різночасовому вимірі, про їхнє взаємопроникнення, а також про відбиття 

результатів цієї взаємодії в місцевому словникові, зокрема в топонімії. Основну 

роль у становленні дністерської гідронімії, як показує її попередній аналіз, 

відіграли слов’яни, які в ранній історичний період займали весь простір водозбору 

Дністра [549, с. 362].  

Найскладнішою, звичайно, є проблема з’ясування умов становлення 

гідронімії Дністра в його верхній, гірській і пригірській, частині. Слов’янську 

історію цього регіону треба розглядати насамперед у річищі взаємин прийшлої 

слов’янської й автохтонної неслов’янської людності. Виявлення серед 

карпатизмів давніх субстратних явищ, як відзначав С.Б. Бернштейн, становить 

значні труднощі [29, с. 17]. З огляду на це вилучення субстратних мовних 

елементів у гідронімії (найстабільнішому фрагменті словника того чи іншого 

населення) й ширше – у топонімії Верхньої Наддністрянщини – надзвичайно 

важливе завдання як для стратифікації гідронімної системи (географічні назви 

будь-якого терену становлять сукупність різночасових і різноякісних утворень 

[60, с. 21]), так і для неупередженого дослідження складної етномовної ситуації в 

доісторичний період розвитку цього регіону. У контексті викладеного важливо 

актуалізувати інформацію про мовний субстрат, що передбачає мовну асиміляцію 

прибулим населенням корінної людності [504, сс. 38–39]. Будь-який рух певного 

народу за межі первісної території його проживання відбувався з метою освоєння 

нових земель, у процесі якого переселенці зіштовхувалися на цих землях із 

місцевим населенням, що також належало до якогось етнічного масиву й мало 

свою мову. Це спонукало до обопільних етномовних контактів, наслідки яких 
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могли бути різними: 1) відхід автохтонного населення в іншу місцевість; 

2) збройне винищення корінної людності; 3) співіснування на одній території 

пришельців і аборигенів, що спричинювало їх злиття, а отже – мовну асиміляцію 

прийшлими людьми автохтонів [39, с. 105]. 

Субстратні явища простежуємо на різних мовних рівнях – фонетичному, 

граматичному, лексичному. Найбільшою мірою така різноетнічна мовна взаємодія 

позначалася на словникові як найменш консервативному складникові мовної 

системи, відкритому для проникнення нових іншомовних слів. Унаслідок 

взаємодії мов прийшлої людності й корінного населення формується місцевий 

лексичний фонд, основу якого становлять слова мови-переможця. Однак у його 

склад проникають і лексеми переможеної мови.  

Дослідники відзначають два основні типи таких іншомовних вкраплень на 

лексичному рівні: 1) так звані культурні запозичення, тобто слова на позначення 

нових, раніше не відомих реалій ідеологічного характеру (проникнення такої 

лексики з мови в мову може відбуватися незалежно від наявності чи відсутності 

прямого контакту певних етносів); 2) входження з однієї мови в іншу 

найрізноманітнішої із семантичного погляду лексики. Цей тип передбачає 

обов’язкову взаємодію етносів [133, с. 134]. 

 

1.1. Фракійські етномовні впливи в басейні Дністра 

 

У Верхній Наддністрянщині й ширше – у Східних Карпатах праслов’яни, 

освоюючи новий для себе прикарпатський регіон, починають активно 

контактувати з корінними тут північними фракійцями. Це було не силове 

витіснення фракійців-автохтонів із своїх предковічних земель, а мирне 

проживання на одній території різних мовно-етнічних груп – прийшлої та 

корінної. Для наочнішого уявлення праслов’янсько-фракійських мовних взаємин 

потрібно хоча б у загальних рисах відтворити фракійський період історії цього 

регіону.  
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М.С. Грушевський, досліджуючи історію давньої України, зазначав: 

«Справа фракійців давніх нам не чужа. Поважні аргументи промовляють за тим, 

що фракійська людність залюднювала узгір’я карпатське в часи перед 

колонізацією слов’янською» [120, с. 17]. Фракійці в І тис. до н. е. займали значну 

територію Південно-Східної Європи: від Егейського моря й Малоазійського 

півострова на півдні до Дністра на півночі, від Вардаро-Моравського басейну і 

Трансільванії на заході до Чорного моря на сході [370а, с. 3]. На теренах Верхньо-

Середньої Наддністрянщини в І тис. до н. е. викристалізовується північне 

відгалуження могутнього фракійського етносу, зародження якого історики й 

археологи датують приблизно ХІІ ст. до н. е. (археологічна культура Гава, 

хронологічні межі – ХІІ–VIII ст. до н. е.). Зауважимо, що на ранньому етапі своєї 

історії північнофракійське населення проживало на Закарпатті – у Верхньому 

Надтиссі. Починаючи з Х ст. до н. е. (за іншими даними, із VII ст. [514, с. 29]), 

його частина через східні карпатські перевали перемістилася в Прикарпаття, у 

райони Верхньої Наддністрянщини [601, с. 3; 478, сс. 30–32; 352, сс. 23–24]. У 

пізній період своєї історії (приблизно наприкінці І тис. до н. е. – на межі старої і 

нової ер) фракійці в Прикарпатті стикаються з праслов’янами, що зіграло 

провідну роль у їхньому культурно-історичному розвитку [10, сс. 11–12]. 

Уже в перших століттях н. е. праслов’яни поступово закріплюються в 

новому для себе регіоні (носії пшеворської і зарубинецької археологічних культур 

[257, сс. 61, 68], унаслідок чого сформувалися перехідні від фракійської до 

слов’янської культури цього ареалу липицькі пам’ятки, засвідчені на території 

Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей [67, 

сс. 120–121; 69, сс. 18–22]. Це переконливо свідчить про активну асиміляцію 

праслов’янами корінного фракійського населення, яка остаточно завершилася в 

першій половині І тис. н. е. [29, с. 17; 76, с. 129]. Така взаємодія праслов’янського 

і фракійського етносів, зрозуміло, супроводжувалася проникненням у мову 

етносу-переможця лексичних елементів із мови фракійського населення – гетів і 

даків (гети заселяли терени між Дністром і Балканами, Карпатами і Чорним 

морем, а даки проживали в Карпатських горах [370а, с. 245]). На думку 
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Г.А. Ільїнського, можна припускати, що в давні часи слов’яни багато 

запозичували у свій словник чимало лексем із фракійських джерел, але, на жаль, 

вірогідних підтверджень цього сьогоднішня наука не знає [199, с. 33]. З 

фракійським етносом праслов’яни контактували не лише в районах Верхньо-

Середньої Наддністрянщини, але й у басейні Нижнього Дністра. Археологічні 

джерела уможливлюють виділення у фракійській матеріальній культурі Карпато-

Дністерських теренів двох локальних груп – голіградської (Верхня й Середня 

Наддністрянщина) і молдовської (лісостепові райони Молдови, прилеглі до 

нижньої течії Дністра) [295, сс. 4–5].  

Однак якщо у Прикарпатті праслов’яни асимілювали представників 

фракійського етносу в перших століттях н. е., то в ареалі Нижнього Дністра, 

особливо в Дністерсько-Дунайському межиріччі, в перших століттях н. е., як і в 

попередній період, місцеві фракійці (гето-дакійські племена) залишалися 

основним населенням цього регіону. Зокрема, у І–ІІ ст. н. е. античні автори 

(Страбон, Птолемей, Пліній Старший) у Нижній Наддністрянщині фіксують 

тирагетів. І лише з ІІІ ст. н. е. між Дністром і Дунаєм поряд із гетами згадано 

ранніх слов’ян – венедів (дані Певтінгерових таблиць [445, с. 56]). Очевидно, 

частина давніх слов’ян перемістилася в Нижню Наддністрянщину й на прилеглі 

території з Карпато-Дністерського регіону. Згідно з новими археологічними 

даними, групу слов’янських пам’яток ІІІ–IV ст. н. е. відкрито в Буджацькому 

степу на території Молдови. Вони поширені в пониззі Дністра, Пруту й Дунаю і за 

своїми основними рисами близькі до старожитностей Верхньої Наддністрянщини 

ІІ ст. н. е. [17, с. 66]. 

Найбільшу проблему для комплексного історико-лінгвістичного 

дослідження топонімікону регіонів, розташованих на межі різних етнокультурних 

впливів, становить вилучення тих назв, які відбивають у своїй формальній 

структурі елементи вимерлих мов. До таких історично різноетнічних культурних 

зон належить і територія, охоплена басейном Дністра (це був природний коридор, 

через який племена й народи з Північної та Центральної Європи проникали в 

Північне Надчорномор’я, а звідти – на Балкани [211, с. 168]). Тут, як уже було 
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згадано, переплелися хронологічно різні неслов’янські та слов’янські мовні риси. 

З-поміж неслов’янських у доісторичний період домінували фракійські.  

Основні труднощі для дослідника полягають у виокремленні саме 

фракійського мовного компонента в гідронімії і ширше – топонімії Карпато-

Дністерського ареалу з огляду на те, що мова в минулому географічно 

розгалуженого й численного фракійського етносу нині реально не засвідчена. 

Вона, крім кількох написів VI–III ст. до н. е. грецькою графікою, відбита 

здебільшого в різних власних назвах – антропонімах і топонімах. Варто також 

зазначити, що сліди фракійської мови можна простежити в сучасних румунській, 

албанській і болгарській мовах [508, с. 44]. За свідченням відомого 

палеобалканіста Л.А. Гіндіна, найповнішим зібранням фракійських або ймовірно 

фракійських глос (понад 130 одиниць) є праця В. Томашека «Die alten Thraken 

[…]» [94, с. 46]. Однак із-поміж цих фракійськомовних фактів переважає онімна і 

майже відсутня апелятивна лексика, що ускладнює аналіз структури гіпотетичних 

фракізмів. Додатковою проблемою, за словами А.В. Десницької, є відсутність 

відомостей про морфологічну будову фракійського слова. З певністю можна лише 

сказати, що фракійськомовні факти становлять самостійний етап еволюції 

праіндоєвропейської мови пізньої пори [132, с. 7]. 

Відсутність зв’язних текстів фракійською мовою створює труднощі під час 

морфологічного аналізу засвідчених фракійських глос, а отже – ускладнює їх 

зіставлення з уявними онімними реліктами фракійського типу через ненадійність 

тлумачення [365, с. 87]. Спроби ж так званої кореневої етимології, коли для 

аналізу тих чи тих топонімів вибирають формально тотожні звукові комплекси, не 

завжди успішні щодо визначення етимона певної назви з огляду на його 

випадковість через схожість мовної структури в багатьох індоєвропейських 

мовах. Зазначене промовисто ілюструє теза В.М. Топорова про те, що є чимало 

архаїчних географічних назв, які не можна проетимологізувати однозначно і які 

тлумачать то як фракійські, то як іллірійські, пор., наприклад, топоніми фрак. 

Abre, Apuli, Benni, іллір. Abroi, Apuli(a), Bennus та ін. [517, с. 32]. Наявність таких 

фрако-іллірійських топонімних збігів ставить перед дослідником завдання точної 
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диференціації іллірійських і фрако-дакійських елементів як у місцях історичного 

розселення відповідних етносів, так і в тих регіонах, де відзначену пропріальну 

лексику можна співвідносити з мовою іллірійців чи фракійців (історики й 

археологи стверджують, що племена прафракійського та праіллірійського 

походження проникають із Балкано-Дунайського регіону в Прикарпаття на рубежі 

пізньобронзового й ранньозалізного віку [427, с. 70]).  

 

1.2. Іллірійські етномовні впливи в басейні Верхнього і Середнього 

Дністра 

 

До складних питань етномовної історії Українських Карпат і Прикарпаття, 

крім фракійської проблеми, додається ще й іллірійська. На думку Ю.О. Карпенка, 

іллірійський внесок у становлення карпатської топонімії був незначний, але його 

факт беззаперечний. Хронологічно іллірійський період історії Українських Карпат 

треба пов’язувати з дослов’янськими часами [227, с. 43]. На підтвердження 

фрагментарного впливу іллірійського етносу на ранньослов’янську історію 

Українських Карпат наведемо думку Г.А. Ільїнського, який уважав, що іллірійці 

лишили дуже мало слідів свого лексичного впливу на мову слов’ян: «Ми не 

знаємо жодного праслов’янського слова безсумнівно іллірійського походження» 

[199, с. 34]. 

Іллірійці в минулому об’єднували незначну групу індоєвропейських 

племен, які заселяли південну частину колишньої Югославії, регіони сучасної 

Албанії, більшу частину Угорщини й частини прилеглих територій [649, с. 5; 628, 

с. 13]. Проте, говорячи про іллірійців, зауважував О.М. Трубачов, не слід надто 

буквально дотримуватися меж первісного іллірійського ареалу поблизу 

Адріатичного моря, пам’ятаючи про факт давнього перебування північних 

іллірійців на південь від Балтійського моря і на захід від нижньої течії Вісли [529, 

с. 49]. Це схиляє до думки, що принаймні частина іллірійського етносу тривалий 

час перебувала за межами Балканського півострова. Низка дослідників уважає, що 

прабатьківщиною іллірійців були регіони Моравії, Західної Словаччини, Сілезії та 
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суміжні землі, де вони могли межувати з праслов’янами [670, с. 101; 689, с. 59; 

693, с. 243].  

Протилежної думки дотримувався болгарський мовознавець В. Георгієв, 

називаючи помилковим твердження про наявність іллірійців на півночі аж до 

Балтійського моря [87, с. 279]. Згідно з його концепцією, припущення стосовно 

наявності іллірійських мовних елементів на північ від Західних Карпат, Бескидів і 

середньої течії Дунаю аж до Балтійського моря ґрунтувалися на аналізі давніх 

географічних назв, які містили голосний а ‹ і.-є. *o (Natiso › д.-пол. Noteš, тепер 

Noć, нім. Netze), суфікси -s- (Καλισια › пол. Kalisz), -nt- (пор. нім. Tharandt), -st- 

(Λευκάριστος). Однак згодом стало зрозуміло, що в іллірійській мові етимологічне 

о збереглося без змін, а суфікси -s-, -nt-, -st- властиві багатьом іншим мовам. Крім 

цього, стверджував В. Георгієв, останні дослідження з іллірійської проблематики 

засвідчили, що ця мова не була поширена далі за вузькими межами західної 

частини Балканського півострова. Це дає підстави вважати начебто 

необґрунтованими гіпотези про зв’язок іллірійської та балтослов’янської мов [89, 

с. 7]. Проте такому судженню знаного славіста суперечить етимологія етноніма 

іллірійці (’Ιλλυριοί, Ilurii) ‹ *ùisluri (*ùislā + суфікс -ur- із подальшим відпадінням 

початкового ù й асиміляцією групи -sl- › -ll-, яку підтверджує албанська мова) 

‘вісляни’, згідно з якою саме нижня частина Вісли є прабатьківщиною (північних) 

іллірійців [529, сс. 50–51]. Якщо північні іллірійці й справді мешкали поблизу 

Балтійського моря, то вони, безперечно, могли проникати в Українське 

Прикарпаття, просуваючись течією Вісли до Західного Бугу (п. Вісли [467, 

с. 208]) й далі – у верхів’я Дністра і в глиб Карпат.  

Із цього приводу зауважимо, що Вісло-Дністровське межиріччя завдяки 

своєму географічному розташуванню було зоною активних контактів населення 

Центральної та Східної Європи, дотичної, за словами Л.І. Крушельницької, до 

формування й трансформації багатьох європейських культур, зокрема фракійців, 

іллірійців, кельтів та слов’ян [280, сс. 3–4]. На перехрещення різних культурних 

впливів народів Південно-Східної і Центральної Європи в цьому регіоні вказував 

також і Д.Н. Козак [257, с. 3]. Перевірити гіпотезу про ймовірність переміщення 
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частини іллірійського етносу з Нижньої Вісли у Верхню Наддністрянщину можна 

способом порівняльно-історичного аналізу лексичних реліктів іллірійської мови й 

українських карпатизмів, які не мають надійної слов’янської етимології. Це 

завдання значно ускладнює той факт, що інформація про апелятивний словник 

мертвої на сьогодні іллірійської, як і фракійської, мови, за винятком окремих глос, 

майже відсутня. Основні відомості про неї приховані в онімній лексиці, 

насамперед у топонімах. 

Отже, перевірити ймовірну наявність іллірійського та фракійського 

елементів в українському (карпатському) топоніміконі можна способом: 

1) порівняння географічних nomina propria Карпатського ареалу, зокрема 

наддністрянського Прикарпаття, з тими теренами Балкан, де історично засвідчене 

перебування іллірійців і фракійців; 2) суцільного вивчення топонімії Українських 

Карпат із вилученням тих назв, які можна етимологізувати на ґрунті 

палеобалканських мов [164, с. 21].  

 

1.3. Кельтські етномовні впливи в басейні Верхнього і Середнього 

Дністра 

 

Iншою етнічною групою індоєвропейців, яка в давні часи, ймовірно, 

впливала на становлення слов’янської людності в Карпатському регіоні, були 

кельти. Дослідники вважають, що Українські Карпати разом із Чехією та 

Південною Польщею належали до зони слов’яно-кельтських контактів [247, с. 23; 

504, с. 111; 642, с. 507]. Згідно з історичними даними, культура пракельтів 

сформувалася в басейнах Верхніх Рейну та Дунаю [668, с. 130]. У VII–VI ст. до 

н. е. завершується процес їхнього становлення як етносу. Приблизно на поч. V ст. 

до н. е. розпочинається широкий рух кельтів у Центральну і Східну Європу. Вони 

проникають на Балкани й у Карпати [334, с. 31]. За В.В. Сєдовим, одна частина 

кельтів у IV–III ст. до н. е. заселила Сілезію (Польща), а друга, перейшовши 

Карпати, осіла на Верхній Віслі [456, сс. 101–102].  
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Сьогодні завдяки археології кельтську матеріальну культуру, а отже, 

наявність у минулому кельтських поселень надійно підтверджено в Чехії та 

Моравії (близько 400 р. – до н. е. [676, сс. 3–4], у Середній Сілезії (околиці 

Вроцлава, період iз кінця IV ст. до кінця ІІ ст. до н. е.), у Верхній Сілезії (пол. 

ІІІ ст. до н. е. – І ст. н. е.), Західній Малопольщі (кінець ІІ ст. до н. е. – І ст. н. е.) 

[765, с. 13]. Щодо Карпат, то сліди стародавніх кельтів (пам’ятки латенської 

археологічної культури) виявлено в їхній південній частині, тобто на Закарпатті. 

Їх датують тут із середини ІІІ ст. до н. е., вважаючи, що у Верхньому Надтиссі 

кельти домінували серед корінних північнофракійських племен [209, сс. 22–24]. 

Натомість дискусійним лишається питання про присутність кельтів у 

Верхньо-Середній Наддністрянщині (Північне Прикарпаття). Так, якщо 

перебування кельтів на території Закарпаття сьогодні вже ні в кого не викликає 

сумнівів, то проблему їх проживання в Північно-Східному Прикарпатті остаточно 

не розв’язано [209, сс. 25–26; 765, с. 181]. Це зумовлено тим, що, за даними 

археології, у Верхньо-Середній Наддністрянщині латенських пам’яток періоду 

ІІІ–І ст. до н. е. в чистому вигляді майже не виявлено. Кельтські старожитності на 

північ від Карпат у латенську добу представлені лише окремими знахідками 

(ювелірні вироби, монети, зброя [15, с. 196; 279, с. 122]. Це, як слушно відзначав 

В. Возняк, може вказувати на те, що не всі терени, на яких засвідчені елементи 

кельтської культури, можна вважати такими, що були заселені кельтами. У таких 

регіонах могли проживати й інші етнічні групи, які підтримували з кельтами тісні 

торговельні зв’язки й перебували у сфері кельтського культурного впливу [765, 

с. 13].  

Таким чином, сьогодні можна з певністю говорити про більш-менш 

тривалий період перебування кельтів на Закарпатті (із середини ІІІ ст. до н. е. до 

першої половини І ст. до н. е.). Близько 60 р. до н. е. Верхнє Надтисся, у якому 

домінували кельти, захопило фракійське плем’я даків [209, с. 24]. Цілком 

можливо, що частина кельтів через карпатські перевали проникла із Закарпаття у 

Верхньо-Середню Наддністрянщину, на що вказує певною мірою археологічний 

комплекс (тут виявлено ліпну кераміку й гончарні вироби) середини ІІ ст. до н. е. 
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– другої чверті І ст. до н. е. у с. Бовшів на Івано-Франківщині, відкритий 1962 р. 

На думку Л.І. Крушельницької, ця пам’ятка свідчить про те, що на території 

Українського Прикарпаття було кельтське поселення [279, с. 122]. Їй опонував 

Є.В. Максимов, який уважав, що виявлена в прикарпатському латенському 

комплексі кераміка не характерна для кельтських старожитностей [див.: 209, 

с. 26]. Розв’язати цю археологічну проблему може кельтськомовна топонімія, 

наявність якої у Верхньо-Середній Наддністрянщині припускали О.С. Стрижак 

[498, сс. 82, 85; 499, с. 267], Ю.О. Карпенко (з покликанням на О.С. Стрижака 

[240, с. 71]), а сьогодні констатують К.М. Тищенко [509, с. 255; 510, сс. 64–79], 

Р.В. Лукань [303, с. 73].  

Ця гіпотеза потребує перевірки, оскільки: 1) на сьогодні немає відомостей 

про характер мови (наріччя), якою розмовляли кельти в історично засвідчених 

місцях їх перебування на теренах України (Закарпаття), Польщі, Чехії. Це 

викликає певні сумніви щодо вірогідності запропонованих реконструкцій 

лексичних праформ; 2) наявні кельто-слов’янські глоси можуть мати випадковий 

характер [407, с. 138], адже треба розрізняти реальні кельтські запозичення й 

паралельні утворення в кельтських і слов’янських мовах на індоєвропейському 

ґрунті; 3) серед гідронімів, які мають відповідники в кельтському топоніміконі, є 

й такі, що мають паралелі серед іллірійських власних географічних назв. У цьому 

разі, як відзначав Т. Лер-Сплавінський, слід говорити про мовну спадщину 

населення лужицької археологічної культури, що відіграла важливу роль в 

етногенезі кельтів, іллірійців і праслов’ян [676, с. 4], й безпідставно твердити про 

власне кельтську мовну архаїку. Через це єдиним критерієм визначення того, чи 

конкретний топонім належить до кельтських запозичень, адаптованих на 

слов’янському ґрунті, чи він сформувався на місцевій (слов’янській) основі, є 

його етимологічний аналіз: якщо та чи та назва ізольована в колі слов’янської 

лексики (не має етимологічної підтримки), то її можна кваліфікувати як 

запозичення. Інакше кажучи, імовірними кельтизмами можна вважати лише ті 

топоніми, що мають відповідники на історично кельтських теренах [676, сс. 4–5]. 
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1.4. Германські етномовні впливи в басейні Верхнього, Середнього й 

Нижнього Дністра 

 

До складної проблеми міжетнічних взаємин останніх століть до н. е. й 

перших століть н. е. у Дністерсько-Карпатському регіоні треба віднести 

праслов’янсько-германські контакти та їх імовірне відбиття в мові праслов’ян, які 

в цей період починають освоювати прикарпатські терени. Відомо, що на рубежі 

ІІІ–ІІ ст. до н. е. через Наддністрянщину в Північне Надчорномор’я пройшли 

бастарни – поліетнічне племінне об’єднання, яке відіграло помітну роль у 

військово-політичній історії Східної Європи [211, с. 168]. У цьому етнічному 

конгломераті переважав давньогерманський компонент. Згідно з археологічними 

джерелами, бастарни належали до поєнешті-лукашівської культури [15, с. 196; 

213, с. 163] й походили з верхів’я Ельби [211, сс. 169–170].  

Малоймовірно, однак, що саме в цьому ареалі племена згаданої 

археологічної культури зіткнулися в ці часи з праслов’янським населенням, 

оскільки в зазначений історичний період тут проживали представники гето-

дакійського етносу [211, с. 170]. За словами М.С. Грушевського, слов’яни могли 

поширюватися до Карпат, у басейни Верхнього Дністра, Сяну й Вісли в 

післябастарнську добу [121, с. 30]. Тому найдавніші запозичення з прагерманської 

до праслов’янської мови (із 400 р. до н. е.), за В.В. Мартиновим і Т. Мілевським 

[691, с. 133], потрібно пов’язувати з теренами Південної і Західної Польщі (а не 

Верхньо-Середнього Дністра!), звідки бастарни прийшли у Східне Прикарпаття 

[408, с. 50]. Так, одні дослідники вважають, що германські племена довго не 

перебували в Північно-Східних Карпатах, рушивши звідси на поч. ІІ ст. до н. е. на 

Дунай [519, с. 229]. На думку інших, на рубежі ер у Верхньо-Середній 

Наддністрянщині осідають пізні бастарни – носії поліетнічної пшеворської 

археологічної культури (середина І ст. до н. е. – ІІІ ст. н. е. [257, сс. 4, 51, 68], що 

прийшли на Прикарпаття з території Польщі [211, сс. 178–179]. В.Д. Баран, услід 

за М.Ю. Смішком, стверджує, що домінантним компонентом населення цієї 

культури були германці-вандали [17, сс. 42–43]. Проте слід ураховувати й те, що 
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пшеворська культура не була моноетнічною і що в її складі, крім германського, 

виділявся також слов’янський компонент [257, с. 4]. У цьому контексті важливо 

відзначити, що Верхня Наддністрянщина й суміжна Волинь на рубежі й у перших 

століттях н. е. були регіоном, де проживали давні слов’яни – венеди, про яких 

свідчать античні римські джерела того часу [13, с. 19].  

З викладеного випливає, що германсько-слов’янські контакти в ареалі 

Верхньо-Середньої Наддністрянщини тривали не лише в останні століття до н. е., 

але й у перших століттях н. е. Не припинилися вони й у наступний період, 

пов’язаний із експансією на українські, зокрема прикарпатські, землі германських 

племен готів і гепідів, які зі своєї скандинавської батьківщини через південно-

західне узбережжя Балтійського моря, Нижню Надвіслянщину рухалися вздовж 

Західного Бугу й Верхньо-Середнього Дністра до Чорного моря [668, с. 138]. Про 

перебування гото-гепідів в ареалі Верхньо-Середнього Дністра та на суміжній 

Волині свідчать пам’ятки вельбарської археологічної культури [16, с. 73]. Мабуть, 

германські впливи на слов’ян не можна вважати всуціль агресивними, на що 

вказує мирне співіснування в ІІІ–IV ст. н. е. в західній частині Волино-

Подільського порубіжжя населення германської людності зі слов’янами в межах 

черняхівської археологічної культури (її пам’ятки локалізовано у Верхній і 

Середній Наддністрянщині, а також у верхів’ї Західного Бугу [385, с. 30; 258, 

сс. 266–278]), яка стала наступницею пшеворської. Отже, слов’яни Верхньо-

Середньої Наддністрянщини зазначеної доби були тут уже автохтонами [71, 

сс. 30–31], оскільки успадкували й розвинули культуру і традиції своїх 

попередників пшеворців (венедів). Тривале спільне проживання праслов’ян і 

германців у Прикарпатському ареалі могло спричинитися до формування 

германського фрагмента в місцевому слов’янському топоніміконі. На це, зокрема, 

вказували О.М. Трубачов [525, К. №17], В.М. Топоров [519, сс. 244–245], 

Ю.О. Карпенко [226, сс. 42–43], а згодом - І.М. Желєзняк [171, с. 228] та ін.  

Однак проблему германської топонімії (гідронімії) в ареалі басейну 

Дністра (про германські впливи слід говорити не тільки у Верхньо-Середній, але й 

у Нижній Наддністрянщині, зокрема в межиріччі Дністра й Дунаю, де історичні 
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джерела відзначають присутність вестготів із ІІІ ст. н. е. [487, с. 134]) не можна 

вважати сьогодні остаточно розв’язаною, незважаючи на вагоме історичне 

(археологічне) підґрунтя (археологічно підтверджено перебування давніх 

германців у Східних Карпатах), оскільки те, що, на перший погляд, видавалося 

германським, у результаті докладнішого етимологічного аналізу виявлялося 

слов’янським [712, сс. 13–25]. Крім цього, варто також мати на увазі спільні для 

слов’янських і германських мов риси, які в них є спадщиною індоєвропейської 

прамови [246, с. 192]. Допомогти в цій справі може ґрунтовне етимологічне 

дослідження гіпотетично германських топонімів (гідронімів) у системі всієї 

топонімії (гідронімії) зазначеного й суміжних регіонів.  

 

Висновки до РОЗДІЛУ 1 

 

Розв’язання проблеми субстрату в гідроніміконі Дністра в межах його 

верхньої, середньої і нижньої частин передбачає докладне вивчення етномовної 

ситуації в цьому широкому ареалі в доісторичний та історичний періоди, адже 

гідронімія у своєму основному фонді відбиває певною мірою мовну історію 

конкретного регіону, яка безпосередньо пов’язана з етнічною. У своєму 

дослідженні системи назв гідрооб’єктів басейну Дністра виходимо з постулату, 

що іншомовна гідронімія формується на відповідному етнічному підґрунті 

протягом тривалого часу [531, с. 9], тобто мовний субстрат передбачає етнічний. 

Становлення гідронімікону Дністра відбувалося в регіоні, де слов’янський 

етномовний елемент нашарувався на неслов’янський. З огляду на це постала 

нагальна потреба проаналізувати весь гідронімний реєстр басейну Дністра, 

врахувавши дані новіших історичних і лінгвістичних досліджень, щоб 

підтвердити або спростувати попередньо висловлені припущення щодо 

належності конкретного гідроніма до субстратних, адже, як засвідчують 

спеціальні етимологічні студії з гідронімії давно заселених ареалів, до яких, 

безперечно, відносимо і Наддністрянщину, у розряд іншомовних щораз частіше 

стали потрапляти архаїчні слов’янські назви гідрооб’єктів із затемненою 
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семантикою твірних основ. Тому мають рацію ті дослідники слов’янського 

гідронімікону, які зауважують, що місцеві назви гідрооб’єктів треба вивчати 

передусім крізь призму внутрішніх закономірностей розвитку лексики, фонетики, 

словотвору конкретного регіону (у нашому разі – ареалу басейну Дністра), що 

часто нівелює так звану іншомовність їхніх основ або ж їхню етимологічну 

незрозумілість [262, с. 105]. Безперечно, тривалий дослов’янський період в ареалі 

басейну Дністра очевидний, що відповідно ілюструє його давня історія й 

археологія. Проблема мовного субстрату в місцевій топонімії, зокрема гідронімії, 

досить складна, розв’язати її сьогодні можна лише за допомогою лінгвістичного 

порівняльно-історичного дослідження – ґрунтовного етимологічного аналізу 

системи топонімів (гідронімів) цього регіону. Лише на цій підставі можна буде 

твердити про наявність / відсутність реліктових (дослов’янських) топонімів і 

гідронімів на досліджуваній території. 
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РОЗДІЛ 2. СУБСТРАТНА ГІДРОНІМІЯ БАСЕЙНУ ДНІСТРА: 

ВЕРИФІКАЦІЯ ГІПОТЕЗИ 

У лінгвістиці вже давно утвердилася думка про те, що гідронімія, як один 

зі складників топонімії, становить надзвичайно стійкий пласт лексики мови 

кожного етносу. Завдяки цьому вона зберігає пам’ять про окремі мовні явища, 

відображені в назвах річок, потоків та інших водойм на різних етапах розвитку 

певної етнолінгвосистеми [168, с. 30]. З огляду на це лінгвістичний аналіз 

суцільного гідронімного фонду конкретного регіону, особливо давно заселеного, 

доповнений об’єктивними даними історії, археології, етнографії, дасть змогу 

розв’язати якщо не в цілому, то принаймні в основних аспектах проблему глото- й 

етногенезу наших предків – праслов’ян. 

Сучасні мовознавчі, зокрема етимологічні, дослідження переконливо 

свідчать про те, що українська гідронімія сформувалася на основі різноетнічного 

мовного елементу. Хронологічно її можна диференціювати на більш давню 

гідронімію Заходу, Центру й Півночі України й пізнішу на її Сході та Півдні (крім 

деяких винятків). Із-поміж назв річок і потоків Західної і Центральної України 

особливе місце посідають карпатські, прикарпатські й подільські гідроніми 

басейнів Верхнього та Середнього Дністра (адміністративно-територіальні межі 

нинішніх Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Вінницької, 

Хмельницької і Чернівецької областей), де, за словами дослідників, зосереджені 

як архаїчні слов’янські назви гідрооб’єктів, так і субстратні (дослов’янські) 

гідроніми, не кажучи вже про значно пізніший східнороманський мовний пласт 

потамонімів. Це зумовлено тим, що басейн Верхньо-Середнього Дністра входить 

у межі Карпатського регіону, розташованого на стикові різноетнічних культурних 

ареалів, що сприяло контактам як індоєвропейських, так і неіндоєвропейських 

народів (носії трипільської культури оселилися в Середній Наддністрянщині, а 

також на ширшій території Правобережної України в другій половині VI – в 

середині IV ст. до н. е. [181, с. 202]) у період дописемної історії цього терену. 

Отже, вивчаючи етнічну історію Прикарпаття, історики та мовознавці повинні 

зважати на певний субстрат у мові теперішнього населення цього регіону, адже, 
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згідно з археологічними даними, в Східнокарпатському ареалі, починаючи від 

епохи неоліту (на території України від 5000 до 1800 рр. до н. е. [149, 5, с. 1753]), 

складно зафіксувати факт цілковитої зміни населення. Зрозуміло, що якась його 

частина обов’язково залишалася на своїх предковічних землях, змішуючись із 

пришельцями й передаючи їм свій культурний досвід, пристосований до місцевих 

умов [257, с. 29]. Археологи вважають, що провідну роль серед дослов’янського 

населення Прикарпаття й Карпат відігравали фракійці [10, с. 13; 277, с. 3; 404, 

с. 17], а саме їхнє північне відгалуження. Проте через карпатські перевали на 

Прикарпаття проникали й інші індоєвропейські етноси, як-от кельти, а в 

межиріччі Дністра й Західного Бугу були помічені також і давні германці.  

Тривале перебування в зазначеному регіоні індоєвропейців-неслов’ян 

(ранньослов’янська епоха в деяких районах Прикарпаття починається з пізнього 

періоду раннього залізного віку в Україні – з поч. ІІ ст. до н. е. [147,с с. 14–15]) 

так чи інакше мало б позначитися на місцевій топонімній карті, особливо на 

назвах річок і потоків, орооб’єктів – гір, хребтів тощо (дослідники справедливо 

зазначають, що найдавніший пласт оронімів – гори, пасма, хребти – пов’язаний із 

переміщенням різних етнічних груп і їхньою орієнтацією на місцевості [695, 

с. 263; 727, с. 45]). 

Ці дві групи назв найбільшою мірою концентрують мовний спадок 

давнього населення конкретного регіону. Важливо розуміти, що для появи 

іншомовної топонімії в певній місцевості було необхідне відповідне етнічне 

підґрунтя впродовж тривалого часу [531, с. 9; 169, с. 68]. Щодо Прикарпаття і 

ширше Карпат, то, за словами О.М. Трубачова, наявність неслов’янського 

субстрату тут очевидна [525, с. 279; 528, с. 174]. Не став винятком у цьому сенсі й 

ареал Верхньо-Середнього Дністра, у гідроніміконі якого виокремлюють релікти 

мертвих на сьогодні палеобалканських мов – іллірійської та фракійської, а також 

давні кельтизми і германізми [525, сс. 278, 283, 286; 498, сс. 82, 85; 499, с. 267; 

509; 211, с. 255; 303, с. 73]. Констатуючи наявність субстратної (генетично 

дослов’янської) гідронімії в зазначеному регіоні, дослідники спираються 

насамперед на факт неавтохтоннності в ньому слов’янського населення, а також 
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на фіксацію тут топонімів, гіпотетично споріднених із назвами географічних 

об’єктів у Західній, Центральній Європі й на Балканах, де історично підтверджено 

перебування кельтів і германців, фракійців та іллірійців. У нашому дослідженні 

субстратною (дослов’янською) вважатимемо таку гідронімію басейну Дністра, 

яку не вдалося проетимологізувати на ґрунті української й ширше – слов’янської 

лексики і яка має очевидні мовні ознаки запозичення. Треба, однак, мати на увазі, 

що так звані темні назви не завжди можуть бути неслов’янськими, оскільки деякі 

з них, на відміну від етимологічно прозоріших, є результатом більш раннього 

етапу розвитку мови слов’янського етносу, який (етап) не відображений в 

апелятивній лексиці.  

Викладене вище означає, що про неслов’янське походження гідроніма 

переконливо свідчитимуть такі ознаки: 1) відсутність споріднених словотвірних і 

семантичних (на рівні мотивації доонімної (апелятивної) семантики) утворень на 

слов’янському ґрунті; 2) очевидні суцільнолексемні паралелі на неслов’янських 

землях [707, с. 28]. З огляду на це важливо докладно проаналізувати весь 

гідронімний реєстр басейну Дністра, передусім його верхів’я, для того, щоб 

підтвердити, скоригувати або спростувати версії наших попередників щодо 

належності конкретного гідроніма до кола субстратних. До такої верифікації 

гіпотези про дослов’янський характер значного прошарку назв гідрооб’єктів у 

прикарпатській частині Дністра спонукає те, що в розряд іншомовних дедалі 

частіше стали потрапляти архаїчні слов’янські топоніми із затемненою 

семантикою основ. Особливо це стосується гідронімів старожитніх слов’янських 

теренів, де, як слушно зауважує О.П. Карпенко, поширення значної кількості 

давніх слов’янізмів цілком обґрунтоване [238, с. 6]. 

 

2.1. Псевдофракійська гідронімія 

 

Як уже йшлося вище, фракійці були тим населенням Карпат і їхніх 

передгір’їв, яке мешкало в цьому регіоні до появи тут слов’ян. Тобто слов’яни, 

заселяючи Карпати, зіткнулися тут із представниками фракійського етносу [120, 
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с. 17]. Спираючись на свідчення істориків та археологів, Ю.О. Карпенко зазначав, 

що безпосередніми спадкоємцями фракійців у Карпатському регіоні були 

слов’яни [229, c. 78]. Історики й археологи доводять, що фракійський етнос 

сформувався в 2-й половині ІІ тис. до н. е. в Карпатах і прилеглій до них частині 

Балканського півострова [398, c. 117]. Фракійців цього періоду пов’язують із 

різними археологічними культурами, зокрема комарівською (XIV–XIII ст. до 

н. е.). 

Щоправда, фахівці неодностайні стосовно її остаточної етнічної атрибуції. 

Одні вважають її цілком фракійською (Т. Сулімірський, М. Флореску), другі – 

загалом праслов’янською (І.К. Свєшников), треті – вказують на її змішаний 

(фрако-слов’янський) характер. Реальними представниками прафракійського 

етносу на теренах України називають населення культури Отомань на Закарпатті 

[398, c. 112]. Відомо, що після 1200 р. фракійці (носії культури Гава) перейшли 

Карпати й розселилися на Верхньому та Середньому Дністрі [27, c. 15; 398, 

c. 117]. Ці племена ідентифікують iз гето-дакійцями [120, c. 17].  

Важливо відзначити, що перші контакти фракійців із праслов’янами 

відбувалися в доісторичні часи саме у Верхньо-Середній Наддністрянщині [247, 

c. 22]. Зокрема, дослідники припускають, що наприкінці ІІІ ст. до н. е. в регіоні, 

дотичному до середньої течії Дністра, існувало військове об’єднання фракійців і 

праслов’ян [324, c. 13]. Контакти гето-дакійців із давніми слов’янами в 

зазначеному ареалі тривали й у пізніші часи, про що свідчать перехідні (перші 

століття нової ери) від фракійців до слов’ян археологічні пам’ятки липицької 

культури [69, сc. 18–22].  

Наступним етапом фрако-слов’янських взаємин у Прикарпатському регіоні 

стала майже повна асиміляція фракійців давніми слов’янами [10, c. 12; 15, c. 197]. 

У контексті викладеного закономірно постає питання: чи лишилися фракійські 

релікти в топонімії досліджуваного регіону? Відповідь на нього більшою мірою 

позитивна, ніж негативна, адже тривале перебування цього етносу на Прикарпатті 

(ширше – в Українських Карпатах) обов’язково позначилося на словникові 

праслов’янського населення, яке успадкувало цей край від своїх попередників. Ці 
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сліди, зрозуміло, потрібно шукати в найдавніших географічних назвах – 

гідронімах і оронімах.  

Найімовірнішим фракізмом у Карпатському регіоні є оронім Карпати – 

Καρπάτης Όρός. Ця назва має багату етимологічну історію. Т. Мілевський 

констатував для неї іллірійську генезу, Т. Лер-Сплавінський – фракійську, 

С. Роспонд – фракійську (дакійську) [див.: 687, с. 62], В. Георгієв – дакійську, 

В.В. Іванов і В.М. Топоров – іллірійську, Р.М. Козлова – праслов’янську [259, 

сс. 57–59], О.І. Єремія – дослов’янську [152, с. 93], Д. Дечев і Ю.О. Карпенко – 

фракійську [631, с. 193; 240, с. 68]. Таким чином, більшість дослідників 

етимологізує оронім Карпати як фракійську назву. На підтримку цієї версії 

опосередковано свідчать фракійські етноніми Καρποι, Carpi, зафіксовані в 

Карпатах, а також менш відомі Κορπιλα (ŏ › a [500, с. 110]), алб. (фрак.) karpe 

‘скеля’ [631, с. 193], що уможливлює реконструкцію фрак. праформи ороніма 

*karpat- ‘скелястий’. 

З іншого боку, не можна категорично відкидати праслов’янську 

реконструкцію цього ороніма – *kъrpatъ(jь) ‘з вигинами, виступами; горбатий, 

нерівний’ ‹ *kъrpa ‘щось криве, вигнуте; вигин, виступ’ ‹ і.-є. *(s)ker- ‘гнути, 

крутити’ в ступені редукції вокалізму о-ряду з детермінативом -р- [259, сс. 57–59], 

адже розвиток звукосполуки -ъr- › -ar- (*kъrp- › *karp-) унаслідок так званої 

тембрової невизначеності вокалічного елемента ъ [261, с. 22] відбувався в 

пізньопраслов’янський період, тоді, коли оронім Καρπάτης Όρός зафіксував 

грецький географ К. Птолемей (ІІ ст. н. е. [546, ІІ, с. 202]). Оронім Καρπάτης 

(Όρός) можна виводити з і.-є. основи *kŗpāt-, яка на ґрунті ранньої 

праслов’янської мови дала б *kŭrpāt-. Принагідно зазначимо, що перехід ŭ › ъ (як і 

ĭ › ь) відбувся пізніше від першої палаталізації задньоязикових g, k, x › ž’, č’, š’, яку 

датують кінцем минулої – початком нової ер [208, сс. 95, 101]. Отже, гіпотетичне 

псл. *kъrpat- могло розвинутися в *karpat-, коли слов’яни вже закріпилися в 

Карпатах.  

Щодо фракійської гідронімії в ареалі Верхньо-Середнього Дністра, то 

О.М. Трубачов виокремлював тут 3 такі релікти – Опір, Серет, Солоніпер [525, 
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К. №15]. На думку В.М. Топорова, до ймовірних фракізмів можна зараховувати й 

східнослов’янські гідроніми на Ломн- / Лімн- [518, с. 60], окремі з яких відзначені 

в дослідженому регіоні. Фракійськими гідронімами в басейні Верхнього Дністра 

Ю.О. Карпенко вважав Опір і Солоніпер (услід за О.М. Трубачовим), а також 

назву Черхава [224, сс. 14, 16, 17]. Останню О.М. Трубачов, однак, відносив до 

іллірійського спадку у верхньодністерському гідроніміконі (див. далі підрозділ 

1.1.3). На нашу думку, більш докладний етимологічний аналіз більшості з 

наведених гідронімів, із залученням споріднених топонімів з інших слов’янських 

регіонів, урахування деяких позамовних чинників дає підстави для перегляду 

гіпотези про їхню (дністерських гідронімів) фракійську генезу. 

Назва р. Опíр (п. Стрия п. Дністра; між рр. Глибокий і Ташівниця; 

нп Опірець, Славське і Сколе Сколівського р-ну Львів. обл. [467, c. 399]; Óпор 

[766, III, c. 506]; Opór, Opier [740, VII, c. 563]) не має на сьогодні однозначної 

етимології. Я. Рудницький пов’язував її з укр. óпір ‘спротив, дія за значенням 

лексеми опиратися’ [451, c. 53]. Таке пояснення не підтримав О.М. Трубачов, 

який уважав гідронім Опір неслов’янським і виводив його від фрак. para / phara 

‘брід’, на підтвердження чого начебто вказують фракійські гідроніми з другим 

складником -para: Agata-para, Bessa-para та ін. [525, c. 215]. Пропоноване 

тлумачення також небездоганне. По-перше, воно не з’ясовує цілісної структури 

назви Опір: 1) незрозуміло, наприклад, яку роль за умови зв’язку дністерського 

гідроніма Опір і фрак. para відіграє початкове О-; 2) як пояснити відсутність 

фіналі -а в назві Опір, якщо його пов’язувати зі згаданим para. По-друге, у 

фракійських гідронімах географічний апелятив para є компонентом складної 

назви, натомість невідомі фракійські гідроніми на зразок *Рar(a). Із фракійською 

версією етимологізації гідроніма Опір погоджувався Ю.О. Карпенко. Дослідник 

зазначав, що зв’язок гідроніма Опíр й апелятива óпір ‘спротив’ унеможливлює 

різне наголошення цих словоформ. Крім цього, за словами Ю.О. Карпенка, «цей 

імовірний фракізм не виходить за межі карпатської зони» [224, c. 14]. Дещо 

пізніше мовознавець запропонував інакше пояснення гідроніма Опір: утворення 
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від і.-є. кореня *ap- із гідросемантикою за допомогою давньоєвропейського 

суфікса -оr- [231, c. 42]. 

На нашу думку, акцентні розбіжності в структурі гідроніма Опíр й 

апелятива óпір не є достатньою підставою для того, щоб заперечувати 

дериваційний зв’язок між ними. Зауважимо, що наголос на другому складі 

гідроніма Опíр подає лише «Словник гідронімів України», натомість у місцевому 

мовленні ця назва функціонує з подвійним наголосом – Óпíр [382], пор. також 

варіант Óпор, який наводить М. Фасмер. Щодо твердження про ізольованість 

гідроніма Опір лише в карпатській зоні, то його спростовують такі топоніми, як 

болг. Опóр – назва гірського масиву [603, 28, c. 263], хорв. Opor – ойконім [661, 

c. 315]. Тлумачення гідроніма Опір як деривата від і.-є. кореня *ap- без 

урахування споріднених утворень непереконливе, оскільки продовжує не раз 

критиковану в дослідницьких колах традицію кореневех етимологій. 

В.П. Шульгач розглядає гідронім Опір у колі спільнокореневих назв гідрооб’єктів 

на зразок: укр. Запірна, Припора, рос. Упор та ін., мотивуючи гідронімооснову 

назви Опір псл. *obporъ ‹ *obperti [592, c. 122].  

На наш погляд, гідронім Опір треба аналізувати як генетично 

слов’янський, відновлюючи його етимон у колі спорідненої діалектної лексики, 

як-от: ст.-серб. opor ‘перешкода’, чеськ. opor ‘спротив’, пол. opór ‘т. с.’, укр. óпір 

‘спротив’, що сягають праформи *obporъ [603, 28, c. 263]. До такого пояснення 

схиляються і В.П. Шульгач (див. вище), і О.К. Шапошников [570, с. 107]. На 

підтримку слов’янської етимології гідроніма Опір свідчать також позамовні 

чинники: річка Опір вузька й дуже швидко тече поміж гострими скелями, які в 

багатьох місцях стискають (курсив наш. – С.В.) її течію [99, c. 30]. Річище Опору 

пролягає між середньовисотними гірськими хребтами, які створюють природні 

перешкоди на шляхові гідрооб’єкта [313, c. 187]; течія р. Опір ніби намагається 

подолати східний бік хребта Великий Явірник, розділеного на гірські відноги 

[740, VII, c. 563]. Наведена гідрографічна характеристика р. Опір підтверджує 

мотивацію семантики потамоніма Опір апелятивом óпір ‘спротив, перешкода’ ‹ 

псл. *obporъ. Це зумовлено, як уже було зазначено, тим, що на шляхові течії 
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р. Опір виникають численні перешкоди, чого не було б, якби річка текла 

рівниною. Не заперечує такого пояснення і варіант пол. Opier, який пов’язуємо з 

пол. opierać ‘опиратися’ [741, III, сс. 799, 811]. Пор. також спільнокореневі 

лексеми зі спорідненою семантикою: укр. нáпíр ‘тиск, натиск’, припíр ‘стрімкий 

схил’, спір ‘затори криги’ [155, 4, с. 355] ‹ псл. *naporъ, *priporъ, *sъporъ.  

Гідронім Солоніпер (пот., л. Тлумача п. Дністра; Івано-Франків. обл.) 

О.М. Трубачов, покликаючись на «Список річок Дністра і Південного Бугу» 

П.Л. Маштакова, виокремлював як назву самостійного гідрооб’єкта. Як варіантну 

до гідроніма Солоніпер дослідник наводив назву Хрустов [525, c. 215]. Однак у 

зазначеному джерелі зафіксовано все якраз навпаки: гідронім Хрустов основний, 

а Солоніпер варіантний, причому з позначкою «?» [336, c. 20]. Це, напевно, вказує 

на те, що укладач списку гідронімів басейну Дністра сумнівався в правильності 

написання або ж навіть у реальності самого варіанта Солоніпер. Справді, підстави 

для сумнівів у П.Л. Маштакова були, адже основним джерелом для списку річок 

Дністра у його верхній і середній течії був «Słownik geograficzny Królestwa 

Polskiego i innych krajów słowiańskich» [336, c. І], у якому, до речі, засвідчений 

лише гідронім Хрустів (Chrustów), а назва Солоніпер узагалі відсутня [740, XII, 

c. 348]. Не фіксує гідронім Солоніпер як назву самостійного об’єкта і «Словник 

гідронімів України», у якому натомість відзначено назву Хрýстів – пот., 

л. Тлумача п. Дністра; нп Надорожна і Колінці Тлумацького р-ну Івано-

Франківської обл. [467, c. 595].  

Отже, перед дослідником постає дилема: гідронім Солоніпер – реальна 

назва гідрооб’єкта чи гіпотетичний конструкт? О.М. Трубачов уважав Солоніпер 

реальною назвою, аналізуючи її як композит зі складниками солоний + іпр із 

пізнішим вставним е [525, c. 215]. У зв’язку з цим виникає закономірне запитання: 

чому такого вставного голосного немає в назві Дніпро ‹ Danapris, другу частину 

якого також виводять від згаданого фракійського кореня (одна з версій [546, І, 

с. 518]). Компонент іпр О.М. Трубачов порівнював із гідронімом Ібр (пор., 

наприклад, гідронім Ібр – р., л. Тетерева в басейні Дніпра), розцінюючи його як 

фракізм, мотивований у генетичному гнізді і.-є. *ĭebhros / *eibhros ‘козел 
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(самець)’ [525, c. 214]. Зазначимо, однак, що ідентичний гідронім Ібр (у Болгарії; 

гр. Έβρος, лат. Hebrus, Ebrus) має альтернативну слов’янську етимологію – від 

псл. *jьbrъ ‹ і.-є. *eibhros ‘те, що проціджує, розбризкує воду’ [145, c. 377]. Із 

О.М. Трубачовим погоджуються Ю.О. Карпенко, який тлумачив гідронім 

Солоніпер як фракійсько-слов’янський гібрид [224, сc. 15–16], і 

О.К. Шапошников, який, вважаючи гідронім Солоніпер фракійським, 

етимологізує його дещо інакше: складний гідронім із компонентами *Salon- (пор. 

фракійські та іллірійські топоніми Σάλων, Σαλονια, Σάλονα, Salona) ‹ *salon- 

‘солончак, солоне місце’ і *per- ‘прохід, брід’ [570, c. 111]. Проте 

О.К. Шапошников не пояснює, на якій підставі можна відновлювати фрак. *per- 

‘прохід, брід’. Очевидно, дослідник пов’язував реконструйоване *per- ‘прохід, 

брід’ з і.-є. *poro-s ‘брід’, але й за такого зближення незрозумілі фонетичні 

причини зв’язку гіпотетичного фрак. *per- й і.-є. *poro-s. Крім цього, не пояснено 

фонетичні особливості сполучного голосного і в назві Солоніпер (чому саме і, а не 

е чи о? – С.В.).  

На нашу думку, гідронім Солоніпер – це штучна назва, не підтверджена в 

жодному іншому джерелі – ні в «Словникові гідронімів України» [467] 

(щоправда, у цьому джерелі назву Солоніпер відзначено як варіантну (з 

покликанням на «Список» П.Л. Маштакова) до Хрустів), ні в «Słowniku 

geograficznemu Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich» [740], крім 

«Списку» П.Л. Маштакова, який також не був упевненим у її реальності (див. 

вище). Це дає певні підстави сумніватися в «правдивості» гідроніма Солоніпер, 

що, до речі, зауважував і Ю.О. Карпенко [224, c. 16]. Цілком можливо, що назва 

Солоніпер – це результат лексикалізації (з дальшою трансформацією фонетичної 

структури) словосполучення *Солона ріпа / рипа (пор. укр. діал. рúпа ‘вибоїна’, 

‘високий стрімкий берег, урвище’ [155, 5, c. 79]; рíпа ‘стрімкий урвистий берег’, 

‘стрімка скеля; яр’, ‘зарване місце в березі’, ‘гора, не заросла лісом’ [320, c. 246]) › 

*Солон[а]ріп[а] › *Солоніпр[а] (метатеза -рiп- › -iпр-) › *Солоніп(е)р. Щодо 

першого компонента Солон- пор. низку гідронімів із цією основою саме в 

прикарпатській частині Дністра, наприклад: пот. Солóний (2) у басейні Верхнього 
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Дністра (Львівщина), Середнього Дністра (1) на Івано-Франківщині, рр. Солонúця 

(2) і Солóнка в басейні Верхнього Дністра [467, c. 519].  

З огляду на викладене первинною назвою гідрооб’єкта вважаємо Хрустів, 

яка має паралелі на Закарпатті – пот. Хрустів (с. Ключарки Мукачів. р-ну 

Закарпат. обл. [467, c. 595]), а також в ойконімії Східної і Західної Славії: блр. 

Хрустово на Гродненщині, рос. Хрустово в колишній Вологодській губ. [724, IX, 

c. 548], пол. Chróstowa, Chróstowo [740, I, c. 647]. Наведені назви можна 

кваліфікувати як деривати з присвійним суфіксом -ів- (-ов-) від антропоніма 

Хруст [79, c. 487], пор. ще укр. Хруст – прізвище на Закарпатті [566, c. 588], ст.-

пол. Chrust, XIV ст. [744, I, c. 337], хоча більш імовірною видається версія про те, 

що гідронім Хрустів постав як утворення із суфіксом -ов- (відносність) › -ів- від 

апелятивної основи хруст- (пор. укр. хруст ‘хрускіт, тріск від ламання, дроблення 

чогось’ [155, 6, c. 216]) ‹ псл. *xrőst- [603, 8, сc. 104–105]. Семантику 

гідронімооснови Хруст- мотивувала в такому разі ознака *‘потік із стрімкою 

течією, яка ламає береги’. Стосовно ідентичної структури та ймовірної семантики 

пор. гідронім Хруст у басейні Дніпра [335, с. 50] (у [467] не відзначений), діал. 

серб. і хорв. rust ‘камінчик’ ‹ hrust [603, 8, сс. 104–105]. 

До очевидних псевдофракізмів треба віднести назву р. Зубря (л. Дністра; 

нп Сихів Стрий. р-ну, Зубра Пустомитів. р-ну, Гонятичі Миколаїв. р-ну Львів. 

обл.; також як л. Щирця л. Дністра [467, c. 218]). Формально на ймовірну 

фракійську природу гідроніма Зубря могла наштовхнути думка В.М. Топорова, 

який споріднені слов’янські топоніми Зубер(ь), Зубир аналізував у зв’язку з 

топонімом фрак. Σομβρία – місто у Пропонтиді [518, сc. 101–102]. Мовознавець 

стверджував, що цей топонім слід розглядати як одну із «зубрових» назв. На 

підтримку такого припущення він наводив гр. ζόμβρος ‘зубр’, румун. zimbru ‘т. с.’ 

[518, сc. 101–102].  

Насправді фрак. Σομβρία і дністерська Зубря не мають нічого спільного. У 

складі фрак. Σομβρία чітко проглядаються два компоненти – Σομ- і -βρία, другий із 

яких має апелятивне підґрунтя – фрак. βρία ‘місто, поселення’. Складник Σομ-, на 

думку В. Георгієва, слід пов’язувати з реконструйованим *Σαιων ‹ Σαιοι ‘одне з 
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фракійських племен’, тобто Σομβρία – місто цього фракійського племені [649а, 

c. 9]. Таким чином, порівняння фрак. Σομβρία з гр. ζόμβρος ‘зубр’ і слов’янськими 

гідронімами на Зубр- безпідставне. Щодо верхньодністерського гідроніма Зубря, 

то це етимологічно прозора назва, в основі якої - субстантивований прикметник 

зубрья ‘зубряча’ (писемні джерела фіксують назву р. Зубря на поч. ХІІІ ст. як 

Зубрьѩ [154, c. 63]). Таке пояснення підтверджують типологічно споріднені назви 

річок і потоків, як-от: Вόвча, Вόвчий, Кíзій (‹ Козій), Тýрія (‹ Турья) в різних 

регіонах України [587, сс. 302–303] та ін. 

Етимологізуючи фракійський топонім Λαμνεις, В.М. Топоров припускав 

для нього можливий зв’язок із балтійською гідронімоосновою Lom- (лит. Lomena), 

а також зі східнослов’янськими назвами рр. Ломна, Ломня, Ломенка [518, c. 60]. 

Щоправда, дослідник чітко не з’ясував етимологічних зв’язків зазначеного фрак. 

Λαμνεις. Можливо, цей топонім споріднений із болг. Lom ‹ фрак. Almus ‹ і.-є. 

*olmos ‘в’яз’ [767, c. 84]. Проте для болг. Lom В. Георгієв пропонував 

альтернативну слов’янську етимологію – від псл. *lomъ ‘тріщина, розлом; болото’ 

[647, c. 10]. У цьому контексті цікаво перевірити ймовірність зв’язку згаданого 

фрак. Λαμνεις зі східнослов’янською топонімією на Ломн- / Лімн-, зокрема з 

гідронімом Лімна (р.; с. Лімна Турків. р-ну Львів. обл. [467, c. 319]). 

На нашу думку, дністерський гідронім Лімна треба етимологізувати в колі 

спільнокореневих слов’янських гідронімів на зразок: рос. р. Ломна в басейні 

Волги, р. Ломна Сухая в басейні Оки, блр. рр. Ломна в басейні Дніпра, Сожу, пол. 

Łomne, Jezioro Łomno – лімноніми в басейнах Вісли і Варти [588, сc. 179–180], 

топонімів ст.-полаб. Lohmen [697, c. 222], зх.-слов. германізованого Lehma (‹ 

*Lomno) в Саксонії [654, I, c. 615]. В основі наведених назв – місцеві континуанти 

псл. *lomьnъ(jь) (пор., наприклад, слвц. lomný ‘поламаний камінь на дні потоку’ 

[737, c. 53]) [588, сc. 179–180; 34, c. 36], що характеризували певні особливості 

течії, дна гідрооб’єктів тощо. Таке пояснення опирається також на позамовні 

факти – гідрографічний опис спорідненої назви р. Лімниця (в басейні Верхнього й 

Середнього Дністра; див. далі): ця річка на своєму шляху перетинає скиби 

(кам’янисті утворення [488, c. 45]). На підставі викладеного можна переконливо 
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констатувати відсутність зв’язку дністерського гідроніма Лімна, а також 

споріднених слов’янських назв із фрак. Λαμνεις. 

Для назви пот. Сόвтань (п. Стрия; с. Явори Турків. р-ну Львів. обл. [330, 

c. 72]) не вдалося відшукати відповідників у слов’янському топоніміконі. 

Порівняння гідроніма Совтань із ойконімами на зразок Sołtany в колишній 

Віленській губ. [740, XI, c. 68], Солтаново в різних регіонах Білорусі та Росії [724, 

VIII, c. 443], Sołtanka в колишній Мінській губ. [740, XI, c. 68] малоймовірне з 

огляду на словотвір. В основі наведених назв поселень - антропонім Солтан 

(Sołtan), пор. аналогічні особові назви: ст.-укр. Солтан, 1463 р. [472, 2, c. 368], ст.-

пол. Sołthan, 1397 р. [744, VI, c. 331]. Наведені антропоніми мотивовані, напевно, 

апелятивом солтан, значення якого допомагають з’ясувати д.-рус. салътанъ 

‘монарх, володар’ [486, ІІІ, с. 462], пол. sołtan ‘т. с.’ [741, VI, c. 266]. Форми з 

кореневим о постали, найімовірніше, під впливом запозичення гр. σολτάν [155, 5, 

c. 472]. Білоруська дослідниця Р.М. Козлова, проте, відкидає можливість 

запозичення згаданого Солтан, розглядаючи його в колі континуантів псл. *Sъlt- 

[266, сc. 41–42]. Зіставлення назви пот. Совтань із топонімами – фрак. Σάλτυς, 

іллір. Salthus, кельт. гідронімом Saltus, які пов’язують із лит. salti ‘текти’ [633, 

c. 416; 366, c. 49] (пор. ще гот. salt ‘сіль’, ст.-норв. salta ‘т. с.’ [667, c. 622], шв. 

salta ‘т. с.’ [758, c. 461]), фонетично вразливе, оскільки на слов’янському мовному 

ґрунті зазначені назви мали б бути освоєні у формі Солот-. О.І. Іліаді 

прикарпатський гідронім Совтань етимологізує в складі гнізда псл. *sъlt- › 

*Sъltanь ‹ і.-є. *sel- ‘рухатися’, що підтверджує, зокрема, блр. діал. саўтацца ‘йти 

хитаючись’ [201, c. 27]. Р.М. Козлова гідронім Совтань також уважає 

слов’янською назвою, рефлексом псл. *Sъltanь – дериват з індивідуально-

присвійним суфіксом *-jь від антропоніма *Sъltanъ [266, сc. 41–42].  

Докладніший аналіз гідроніма Совтань, зокрема розгляд його в системі 

місцевих топонімів і спорідненої слов’янської лексики, дає підстави припускати 

його еволюцію на слов’янському ґрунті, на що вказували й О.І. Іліаді та 

Р.М. Козлова. Пор. прикарпатські оронім і мікротопонім Совтань, які пов’язують 

з укр. діал. совтати ‘брести болотом’ [515, c. 61]. З погляду словотвору гідронім 
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Совтань – дериват від імовірного *совтань ‹ совтати + суфікс -ань (псл. *-anь ‹ 

*-anъ часто оформлював віддієслівні деривати [739, 1, c. 132]). Укр. совтати 

‘брести болотом’, а також згадане блр. саўтацца ‘йти хитаючись’ розвинулись, 

очевидно, на основі псл. *sъltati(sę), яке етимологізуємо в колі спільнокореневих 

(лише з іншими розширювачами кореня) і семантично споріднених дієслів, як-от: 

укр. сόвгати ‘совати, повзати’ (на думку укладачів «Етимологічного словника 

української мови», це результат контамінації лексем совати і повзати [155, 5, 

c. 342]) ‹ *sъlgati [201, c. 27], сόвдати ‘ліниво, поволі йти; важко ступати ногами’ 

(укладачі «Етимологічного словника української мови» вважають це дієслово 

афективним утворенням, співвідносним із совати і повзати [155, 5, c. 342]) ‹ 

*sъldati (*do-sъldati(sę), відновлене на основі укр. діал. досовдати(ся) 

‘доплестися, дістатися’ [587, c. 269], сόвпати ‘чалапати, брести’ (на думку 

укладачів «Етимологічного словника української мови», це результат контамінації 

совати або совгати і човпти [155, 5, c. 343]) ‹ *sъlpati(sę) [604, 12, c. 255], 

сόвзати ‘ковзати’ (укладачі «Етимологічного словника української мови» 

трактують це дієслово як результат контамінації совгати і ковзати [155, 5, c. 342) 

‹ *sъlzati. Наведені лексичні архетипи *sъltati(sę), *sъlgati, *sъldati, *sъlpati(sę), 

*sъlzati похідні від основ *sъlt-, *sъlg-, *sъld-, *sъlp-, *sъlz-, що постали на основі 

і.-є. *sel- ‘повзати, повільно рухатися’ [706, c. 800] (інше значення цього кореня – 

‘текти’ [266, c. 8]) в ступені редукції о-ряду, розширеного детермінативами -t-, -g-, 

-d-, -p-, -z- на праслов’янському рівні. Зазначені факти уможливлюють 

реконструкцію праформи *sъltanь (*sъltanъ) (‹ *sъltati(sę)) з імовірним значенням 

*‘не дуже рухливий (швидкий), повільний потік’, яке й мотивувало семантику 

основи гідроніма Совтань ‹ *Сълтань. 

Отже, в результаті повторного, докладнішого, на нашу думку, структурно-

семантичного й етимологічного аналізу гідронімів Опір, Солоніпер (які 

О.М. Трубачов уважав генетично фракійськими), а також назв із основами Лімн- 

(Лімна, Лімниця), Зубр- (Зубря) (імовірних фракізмів, за В.М. Топоровим) і Совт- 

‹ Сълт- (Совтань) доходимо висновку про їхню псевдофракійську, тобто 

насправді – слов’янську природу. Підставою для цього слугує уважніше 
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прочитання зовнішньої і внутрішньої інформації, прихованої в структурі й 

апелятивній семантиці назви конкретного гідрооб’єкта, базованій на внутрішньо- 

(фонетико-морфологічна будова, семантичні з’язки, ареальна характеристика 

гідроніма) й позамовних (географія місцевості, де локалізований той чи інший 

гідрооб’єкт) чинниках. З огляду на це можна констатувати, що причиною 

помилкових фракійських етимологій стало нехтування слов’янським мовним 

матеріалом, урахування якого спонукає визнати очевидним той факт, що чимало 

топонімів, які раніше вважали фракійськими, насправді розвинулися на 

слов’янському мовному ґрунті [367, c. 29]. 

 

2.1.1. Гідроніми з імовірними фракійськими основами 

 

Карпатська гідронімія (ширше топонімія) має свою специфіку, оскільки в 

цьому ареалі слов’янський мовний елемент нашарувався на місцевий – 

фракійський субстрат. Логічно припустити, що результатом міжмовної взаємодії 

праслов’ян із автохтонним фракійським населенням мало б стати фонетичне 

освоєння слов’янами чужих топонімів. Тому, напевно, мав рацію Ю.О. Карпенко, 

зауважуючи про некоректність визнання праслов’янськими тих карпатських 

гідронімів і оронімів, які були успадковані праслов’янами від своїх попередників, 

передусім фракійців. Ці топоніми функціонували в мові тих праслов’ян, що осіли 

в Карпатах, зазнавали в ній різноманітних фонетичних і морфологічних 

трансформацій, народноетимологічних переосмислень, не будучи, проте, 

праслов’янськими за своєю генезою [240, c. 74]. Таким чином, аналізуючи 

топонімікон Українського Прикарпаття як органічної частини Карпат, необхідно, 

з одного боку, пам’ятати про можливе відбиття в ньому північнофракійських 

реліктів, а з другого – про те, що чимало назв, які раніше відносили до 

фракійських, мають насправді слов’янське походження (див. вище). 

До гідронімів з імовірними фракійськими основами, адаптованими на 

слов’янському ґрунті, умовно зараховуємо назви середньодністерських 
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гідрооб’єктів Муха, Серет, Сорока. Наведені назви цікаві передусім з огляду на 

їхні фракійські паралелі.  

Так, етимологізуючи гідронім Мýха (р., п. Збруча л. Дністра; між 

рр. Ошука й Мушка (нижче смт Сатанів Городоц. р-ну); тече через нп Вільхівці й 

Кузьминчик, гирло поблизу с. Гусятин Чемеровец. р-ну Хмельн. обл. [467, 

c. 380]), не можна оминути увагою дакійський потамонім Μουςαιος5 (без чіткої 

регіональної локалізації) ‹ фрак. musas ‘цвіль, мох’, який порівнюють із 

виразними балтійськими паралелями – литовськими гідронімами Mùse, Musià, 

Mūses, Mũsa, Musinis [638, сc. 47–48]. Пор. також споріднений фракійський 

гідронім *Μωσυπα, який В. Георгієв виводив безпосередньо від *Mus-upā 

‘моховий струмок’ (див. [638, c. 48]). 

З іншого боку, пор. слов’янські паралелі для середньодністерського 

гідроніма: рр. Муха в басейні Пд. Бугу [304, сс. 20–24], рр. Муха в різних регіонах 

Білорусі та Росії [766, III, с. 351], пол. Mucha в бас. Вісли [750, с. 183]. Зрозуміло, 

що перелічені гідроніми не пов’язані з лексемою мýха ‘загальна назва дуже 

поширеної комахи Musca’. В.В. Лучик етимологізує згадані назви на основі і.-є. 

*mus- / *meus- ‘вогкий, трухлявий, брудний’ [306, c. 160] із закономірним 

переходом s › x на слов’янському ґрунті в позиції після u. Фіксація зазначених 

назв у різних слов’янських регіонах дала йому аргументовані підстави для 

реконструкції географічного апелятива псл. *muxa ‘болотиста річка’ [306, c. 160], 

на підримку якого свідчить, наприклад, спільнокореневе блр. діал. мýхавец 

‘ділянка заболоченого місця’ [611, c. 435] (щоправда, якщо ця лексема не 

вторинна форма від моховець. – С.В.). 

Щодо середньодністерського гідроніма Муха, то його, з одного боку, 

можна гіпотетично вважати фонетично адаптованою на слов’янському ґрунті 

формою фрак. Μουςα (*Μωσυπα; відомо, що зміна s › x відбулася в 

ранньопраслов’янський період [208, сc. 81–82]), пор. ще згадані фрако-балтійські 

гідронімні аналоги з основою Μους- / Mus-. З іншого боку, не можна категорично 
                                                            
5 Для фракійського гідроніма Μουςαιος О.К. Шапошников реконструює псл. базу *mus- ‘волога, сирість’ [569, 
c. 107]. 
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стверджувати, що гідронім Муха в басейні Середнього Дністра – результат 

слов’янської адаптації фракійської гідронімооснови Μους-, адже ідентичні 

гідроніми з основою Мух- зафіксовані в тих регіонах Східної Славії – Білорусь, 

Росія, – де перебування фракійського етносу історично не підтверджено. Крім 

цього, немає достатніх підстав заперечувати, що псл. *muxa не могло постати 

безпосередньо на базі і.-є. *mus- / *meus- ‘вогкий, трухлявий, брудний’, точніше – 

на основі апофонічного варіанта *mous-. На можливість розвитку апелятива 

*mux(а) на слов’янському ґрунті вказує аблаутна форма *mъxъ ‘мохове болото’ 

[285, с. 136]. На підтримку власне слов’янського розвитку апелятива *muxa (‹ і.-є. 

*mous- ‘вогкий, трухлявий, брудний’) › Муха свідчить, на нашу думку, хронологія 

переходу і.-є. *s › псл. *x у позиції після u. Цей процес характеризують як 

діалектне явище спільноіндоєвропейської епохи [337, с. 29]. Фонетичній 

видозміні фрак. Μους- › псл. *Mux- суперечить час появи слов’янського етносу в 

Прикарпатті, адже його знайомство з фракійцями (даками), як доводять 

археологи, відбулося вже в пізньопраслов’янський період. 

Гідронім Серет (р., л. Дністра; поч. у с. Серетець Зборів. р-ну; тече в нп 

Заложці того ж р-ну, Тернопіль, Теребовля, Чортків; гирло в с. Городок Заліщиц. 

р-ну Тернопіл. обл.; 1144 р. – Серетъ, 1153 р. – Сьртъ (Серетъ), 1564 р. na dol 

Seretha [467, с. 468]) порівнюють із назвою р. Серет (л. Дунаю). Найраніше 

засвідчена (писемно) форма дунайського Серету сягає V ст. до н. е. – Άραρος; 

ІІ ст. н. е. – Έρασος. Сучасна форма відзначена лише в Х ст. н. е. – Σέρετος [467, 

с. 498]. Аналогічний гідронім зафіксовано в басейні Прип’яті – р. Серет 

(пр. Горині п. Прип’яті л. Дніпра; с. Висоцьк Дубровиц. р-ну Рівнен. обл. [467, 

с. 499]).  

Гідронім Серет неодноразово привертав увагу дослідників, про що 

свідчить його етимологічна історія: 

1) індоєвропейська назва, споріднена із санскр. saraswati ‘багатий на воду’ 

[746, c. 264]. Така версія, проте, не пояснює фонетики і словотвору гідроніма 

Серет; 
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2) давній гідронім, в основі якого - і.-є. *ser- ‘текти’ [717, c. 22]. З цього 

приводу зауважимо, що визначення кореневої морфеми назви гідрооб’єкта ще не 

вказує на його остаточну мовно-етнічну атрибуцію; 

3) дослов’янський гідронім, що має відповідники в східнобалканській 

(фракійській) топонімії, наприклад: макед. Серта, румун. Siretul [525, c. 218]. 

Споріднені топоніми, однак, не обмежені лише східнобалканським (фракійським) 

мовним ареалом, пор. ще західнобалканський (іллірійський) топонім Σερέτιον, 

локалізований у Богемії [670, c. 102], що опосередковано вказує на можливість 

автономного (на праслов’янському ґрунті) розвитку середньодністерського 

гідроніма Серет; 

4) гідронім Серет (басейн Дністра) пов’язаний із фрак. Seret у Румунії 

[698, c. 82]. На це начебто вказує і фракійський відповідник Σέρετος [517, c. 50];  

5) буковинський гідронім Серет – релікт дослов’янського субстрату, 

результат скіфського (сарматського) переосмислення фрак. Σέρετος [221, сc. 182–

183; 224, c. 11]. Таке твердження Ю.О. Карпенка дискусійне: по-перше, Σέρετος – 

давню форму дунайського Серету – зафіксовано лише в Х ст., коли в 

Дністерсько-Дунайському межиріччі вже кілька століть перед тим були слов’яни 

(анти, тиверці). Форми ж Έρασος (ІІ ст. н. е.), Gerasus (IV ст. н. е.) ‹ Έρασος 

засвідчені в той період, коли в цьому регіоні вже понад 5 століть перебували 

сармати, що, втім, не зумовило його перебудови в Серет(ос) у цей час. По-друге, 

думку про те, що середньодністерський гідронім Серет утворений на скіфо-

сарматській основі не можна вважати переконливою без відповідних 

лінгвістичних аргументів, яких прихильники фракійської гіпотези дністерського 

Серету не подають.  

З наведеного випливає, що перебудова фрак. Έρασος у сармат. Σέρετος не 

така вже й очевидна, як це припускає Ю.О. Карпенко. Закономірно постає 

питання: чому ця перебудова відбулася так пізно – після IV ст. н. е. Наявність 

відповідника фрак. Σέρετος, звісно, вагомий аргумент на підтримку фракійського 

походження дністерського гідроніма Серет, проте без докладного аналізу його 
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структури, встановлення ареальних зв’язків цього гідроніма зі спорідненими 

утвореннями не можна вважати його етимологію остаточною; 

6) Серет – праслов’янський гідронім, на що вказує його антична форма 

Σέρετος (передає східнослов’янське повноголосся). В основі назви - не засвідчена 

на апелятивному рівні лексема *sertъ, мотивована і.-є. *ser- ‘текти’, розширеним 

детермінативом -t- [587, сc. 239–240]. Щодо античного Σέρετος (X ст.) як імовірної 

форми зі східнослов’янським повноголоссям -ере- ‹ псл. *-er-, то її справді можна 

вважати такою, адже формування східнослов’янських повноголосних сполук 

відбулося, за Ю.В. Шевельовим, між серединою VIII та серединою IX ст. [576, 

c. 131]. На думку С.Б. Бернштейна, це явище треба датувати періодом, не ранішим 

за Х ст. [28, сc. 218–219]. Тому немає якихось вагомих лінгвістичних підстав для 

заперечення гіпотези про можливу еволюцію дністерського гідроніма Серет 

(Σέρετος) із псл. *Sertъ ‹ *sertъ;  

7) гідронім Серет сягає і.-є. *seret- ‹ *ser- ‘текти’, ускладненого суфіксом  

-et(h)- [568, c. 46]. Таке твердження надто загальне, адже індоєвропейське *ser- 

‘текти’ представлене в багатьох мовах індоєвропейської сім’ї – слов’янських, 

балтійських, іранських та ін. Аналогічно й суфікс -et- можна виокремити в 

топонімах багатьох індоєвропейських мов, пор., наприклад, топоніми: фрак. 

Kabaletus, Piretis, прус. Algetos, лит. Alseta та ін. [517, c. 50];  

8) назва Серет праслов’янська, розвинулася з праформи *Sъrtъ (Серет – 

форма з вторинним повноголоссям, що постала із *Съртъ) ‹ гідроапелятива *sъrtъ 

[265, c. 72]. За умови еволюції гідроніма Серет із псл. *Sъrtъ у ранніх писемних 

джерелах збереглася хоча б одна форма *Сортъ (ъ у сильній позиції › o). 

Одиничну фіксацію ХІІ ст. Сьртъ не можна вважати переконливим доказом 

функціонування ймовірного *Съртъ, оскільки вона (Сьртъ) засвідчена 

паралельно із Серетъ [154, c. 142].  

На нашу думку, досить імовірною є фракійська етимологія 

прикарпатського гідроніма Серет. По-перше, у Карпатському регіоні фракійці 

(їхнє північне відгалуження) відзначені раніше від праслов’ян, про що вже 

йшлося. Це значить, що саме фракійське населення могло назвати річку Серет 
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(Σέρετος). Окрім того, дністерський Серет має низку слов’янських варіантних 

назв – Луг, Грабарка та ін. [740, X, c. 443], що може вказувати на незрозумілість 

для пізнішого слов’янського населення етимона гіпотетично неслов’янського 

гідроніма Серет. По-друге, гідронім Серет має абсолютні аналоги в 

палеобалканських мовах, зокрема в іллірійській – топоніми Σέρετιον, Σέρετος [760, 

II, c. 525] і фракійській – топонім Σέρετος [517, c. 50], натомість його паралелі на 

слов’янській території (крім українських теренів) відсутні. По-третє, з погляду 

структури назву Σέρετος можна аналізувати як Σέρ-ετ-ος, де Σέρ- – коренева 

морфема, яка має аналоги в неслов’янській гідронімії: кельт. Sera [518, c. 94], лит. 

Serė [757, c. 96], пор. також композит фрак. Germisera (топонім у Дакії) ‹ Germi-

sera, у якому -sera ~ ст.-інд. sarā ‘річка, потік’ [88, c. 106]; -ετ- – суфікс, на що 

переконливо вказують згадані вище топоніми Kabaletus, Piretis та ін. На основі 

викладеного можна висловити припущення, що фрак. Σέρετος був прототипом для 

дністерського Серету. Щодо поліського гідроніма Серет, то його могли 

перенести переселенці з Прикарпаття після монголо-татарського нашестя 1240 р. 

На такі міграції людності вказує, зокрема, Ю.В. Шевельов, характеризуючи 

особливості західнополіської групи говірок [576, с. 52]. Проте не можна остаточно 

відкидати й можливості постання гідроніма Серет у басейні Прип’яті – 

давньослов’янському ареалі – на місцевому праслов’янському ґрунті, а згодом 

перенесення його (в процесі освоєння Карпат) у басейн Дністра. 

Гідронім Сорóка (р., п. Смотричу л. Дністра; нп Радковиця Городоц. р-ну 

та Кривачинці Волочис. р-ну Хмельн. обл.; варіант Тупа [467, с. 521]) не є 

оригінальним лише для басейну Дністра. Його аналоги зафіксовано в інших 

водозборах України, наприклад: рр. Сорóка: 1) л. Собу л. Пд. Бугу (Черкас. та 

Вінниц. обл.); 2) у басейні Горині п. Прип’яті (Рівнен. обл.); 3) пр. Полтви л. Зх. 

Бугу (Львів. обл.); 4) у Кіровоградській обл.; 5) у басейні Десни (Чернігів. обл.) 

[467, с. 522].  

Структура наведених назв ідентична орнітономену сорóка, що, напевно, 

спонукало деяких дослідників тлумачити відповідні гідроніми як «сорочачі», не 

заглиблюючись у деталі їхньої внутрішньої форми [621, с. 156; 521, с. 431]. Таке 
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пояснення не зовсім переконливе як із погляду деривації, так і семантичної 

мотивації твірної основи. У різних регіонах України справді засвідчені назви 

водойм, які можна пов’язувати з орнітономеном сорóка, однак вони, по-перше, 

позначають незначні за протяжністю гідрооб’єкти (переважно балки), а по-друге, 

своєю структурою (присвійно-відносні прикметники) вказують на відношення 

саме до назви птаха сорóка(и), наприклад: бб. Сорóча (басейн Азовського моря та 

Сіверського Дінця), яр Сорóчий (басейн Сіверського Дінця [467, с. 522]), пор. ще 

мікрогідронім (болото) Сорóчий Мох, назви урочищ Сорóчі Кубáні на Волині [470, 

2, с. 360] й Сорочий Брід (Soroczy Bród) поблизу Фастова на Київщині [740, XI, 

с. 82] ‹ сорóчий ‹ сорóка. Інші мовознавці пояснювали гідроніми Сорока як назви, 

що не пов’язані з відповідним орнітономеном. Так, Л.Т. Масенко вважала 

потамонім Сорока етимологічно незрозумілим [327, c. 79]. В.В. Лучик гідронім 

Сорока виводив від псл. *sorka з імовірним значенням *‘те, що обвиває, обгортає, 

обкутує певний об’єкт’ [306, c. 162].  

На нашу думку, можливі ще дві версії етимологічної інтерпретації 

гідроніма Сорока, принаймні того, що зафіксований у басейні Середнього Дністра 

(ця річка є чималим за довжиною гідрооб’єктом – 22 км [521, c. 431]):  

1) гідронім Сорока, можливо, належить до фракійських реліктів басейну 

Дністра. На це, ймовірно, вказує литовський гідронім Sãrakos [570, c. 115], що 

формально (як адаптована форма) відповідає укр. гідроніму Сорока, точніше 

гідронімооснові Сорок-. Литовський гідронім Sãrakos А. Ванагас розглядав як 

Sãr-akos ‹ sar- ‹ і.-є. *ser- / *sor- ‘текти’, пор. споріднене д.-інд. sarā ‘річка’ [757, 

сc. 290–291]. За такого пояснення дністерський гідронім Сорока – адаптована 

форма фрак. *sărăkā ‹ і.-є. *ser- / *sor- ‘текти’;  

2) з іншого боку, немає вагомих підстав не пояснювати цей гідронім на 

місцевому (слов’янському) ґрунті. Варто також зауважити, що фракійська 

етимологія гідроніма Сорока теоретично ймовірна для Прикарпатського регіону 

(басейн Дністра й суміжні басейни Зх. та Пд. Бугу), однак сумнівна для тих 

теренів, де фракійці не проживали – басейни Горині й Десни. Це спонукає до 

пошуків етимона для гідроніма Сорока на слов’янському ґрунті. На нашу думку, 
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гідронім Сорока можна пояснювати як результат онімізації втраченого в 

сучасному слов’янському апелятивному словникові псл. *sorka ‘течія (річка, 

потік)’, мотивованого і.-є. *ser- / *sor- ‘текти’, розширеного детермінативом -k-. 

На підтримку такої гіпотези наведемо споріднену як із погляду формальної 

структури, так і семантики пралексему *sorga, яку відновлюють на базі хорв. 

sraga ‘крапля’ (первісно ‘те, що тече’), слвн. srága ‘крапля поту; рештки рідини’ 

[291, c. 117; 173, c. 306; 624, сс. 45–46], пор. також гідронім Сорога (псл. *sorga на 

східнослов’янському ґрунті закономірно дало Сорога) в колишній Тверській губ., 

який Р.М. Козлова вважає рефлексом прагідроніма *Sorga ‹ і.-є. *ser- / *sor- 

‘текти’ [265, c. 166]; 

3) гідронім Сорока можна етимологізувати і як форму з вторинним 

повноголоссям від первинного *Сорка ‹ псл. *sъrka (‹ і.-є. *ser- / *sor- ‘текти’), 

реконструйованого на основі серб., хорв., слвн. srkati ‘хлебтати, тягнути, 

втягувати’, чеськ. srkati ‘т. с.’, srk ‘ковток’, пол. sarkać ‘хлебтати’ [265, c. 110]. У 

цьому разі онімне гніздо *Sъrk-, яке Р.М. Козлова реконструює лише на основі 

антропонімної лексики [265, c. 110], можна доповнити і гідронімним матеріалом. 

Проаналізовані гідроніми Муха, Серет, Сорока розглядаємо як такі, що 

могли розвинутися на фракійськомовному ґрунті, оскільки для двох із них на 

теренах з історично підтвердженим фракійським та іллірійським етносом6 

зафіксовано гідронімні (топонімні) паралелі – Μουσαιος, Σέρετος. Такі онімні збіги 

в ареалах, де в минулому перебували фракійці, навряд чи випадкові. На 

ймовірність висловленого припущення промовляють і балтійські відповідники 

для цих назв, зокрема лит. Musà, Muse, лтс. Mũsa, лит. Sãrakos, адже дослідники 

неодноразово вказували на давні ареально-історичні зв’язки палеобалканського 

мовного континууму з балтійською мовною зоною, відзначаючи ряд фракійсько-

балтійських онімних ізоглос [132, c. 7; 396, c. 113; 447, c. 379]. Водночас наявність 

для цих назв відповідників в інших українських і слов’янських регіонах, не 

                                                            
6 Дослідник палеобалканських мовних реліктів В. Георгієв зазначав, що фракійська мова тісно пов’язана з 
іллірійською. Як і І. Руссу, він уважав, що іллірійські та фракійські мови мали однакову фонетичну і морфологічну 
системи, а також схожі лексичні елементи [648, с. 71]. 
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дотичних до фракійськомовного світу (ідеться насамперед про назви Муха й 

Сорока), дає певні підстави етимологізувати їх як генетично слов’янські. 

Основним чинником, який спонукає нас кваліфікувати ці назви як гідроніми з 

імовірними фракійськими основами, є прагнення уникнути ризику однозначно 

віднести до слов’янських адаптовані слов’янами до своєї фонетичної і 

морфологічної структури неслов’янські топоніми. 

 

2.2. Псевдоіллірійська гідронімія 

 

З часу виходу у світ праці О.М. Трубачова «Названия рек Правобережной 

Украины. Словообразование. Этимология. Этническая интерпретация» (М., 1968) 

у слов’янському (східнослов’янському) мовознавстві міцно утвердилася думка 

про безсумнівний іллірійський субстрат у топоніміконі Прикарпаття, зокрема в 

басейнах Верхнього і Середнього Дністра. Основним аргументом на 

підтвердження такої гіпотези було те, що низка українських гідронімів, за 

словами О.М. Трубачова, має точні відповідники серед імовірних іллірійських 

власних географічних назв [525, c. 276]. У результаті аналізу верхньо- і 

середньодністерської гідронімії дослідник виділив 23 іллірійські назви 

гідрооб’єктів: Барбара, Бахноватка, Бахонка, Бахенський, Бахонський, 

Бутельський, Бутивля, Гериня, Гнила Липа, Джуринь, Дзван, Дупа, Дустрів, Занів, 

Золота Липа, Зон, Луква, Орава, Стрв’яж, Стрий, Стрипа, Черхавка, Язестрів 

[525, Карта №14].  

Український археолог Д.Я. Телєгін уважав прикарпатський осередок 

іллірійської гідронімії найбільшою частиною ширшого українського ареалу 

іллірійських гідронімів, виокремлюючи, крім верхньо- і середньодністерського 

фрагмента, ще й житомирський і прикиївський, що всі разом налічують 40 назв 

[505, c. 53]. Очевидно, свій висновок про розширення ареалу іллірійської 

гідронімії дослідник ґрунтував на припущенні О.М. Трубачова, що іллірійські 

гідроніми з басейну Верхнього Дністра спорадично поширювалися двома смугами 

– на північ (у басейн Горині) і північний захід (у басейн Тетерева) [525, с. 279].  
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Зауважимо, однак, що сформульована О.М. Трубачовим гіпотеза не була 

однозначно сприйнята в середовищі українських і навіть західноєвропейських 

лінгвістів. Зокрема, Ю.О. Карпенко зазначав, що серед 23 східнокарпатських 

гідронімів, які О.М. Трубачов інтерпретував як іллірійські, більшість генетично 

не пов’язана з іллірійцями. Щоправда, слов’янськими утвореннями він уважав 

лише чотири: Барбара, Занів, Зон, Луква. До власне іллірійських мовознавець 

зараховував три: Гериня, Джурин і Жван. Усі ж інші «іллірійські» гідроніми, на 

думку Ю.О. Карпенка, є давньоєвропейськими [227, сс. 37, 39]. Не в усьому 

погоджується з О.М. Трубачовим і німецький дослідник Ю. Удольф, 

обґрунтовуючи для низки так званих іллірійських гідронімів зі згаданого списку 

слов’янську генезу [754, сс. 514–519, 607, 612]. На жаль, аргументи цього 

лінгвіста не завжди логічні й переконливі. Про це свідчить, наприклад, його 

помилкова етимологія апелятива занога ‘частина гори з крутим схилом’ (у зв’язку 

з гідронімом Зон), у якому Ю. Удольф виокремлює корінь зан- і суфікс -ог- [754, 

сc. 422–426]. Низку іллірійських етимологій О.М. Трубачова спростовує також 

В.П. Шульгач [587, сc. 53, 262], аргументуючи свої висновки докладнішим 

структурним і ареальним аналізом тих чи інших гідронімів у колі відповідного 

слов’янського апелятивно-онімного матеріалу. На думку Р.М. Козлової, чимало 

етимологічних гіпотез попередників щодо ймовірної субстратної карпатської 

гідронімії, мікротопонімії та оронімії, прийняті лінгвістами як безсумнівні, 

висунуто без достатнього врахування власне слов’янського матеріалу [259, c. 57]. 

Тому, очевидно, не варто поспішно зараховувати ту або іншу власну географічну 

назву до субстратних (у нашому випадку – іллірійських), не перевіривши 

можливості її тлумачення як питомої. На підтвердження викладеного наведемо 

думку В.К. Журавльова, який наголошував на меншій надійності такої етимології 

певного слова, яка віддає перевагу його запозиченню, не вичерпавши всіх 

ресурсів внутрішнього (тобто на місцевому мовному ґрунті. – С.В.) пояснення 

[174, c. 66]. Поклавши цей принцип в основу свого дослідження, перевіримо, чи 

справді гідроніми, для яких О.М. Трубачов припускав іллірійську генезу, є 

такими. 
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Назву пот. Багíнка (л. Свічі п. Дністра; с. Вишків Долинськ. р-ну Івано-

Франків. обл.; варіанти Багонка [467, c. 28], Bahonka, Bachonka [740, I, c. 82; XI, 

c. 642]) зафіксовано в басейні Середнього Дністра. На думку О.М. Трубачова, 

немає підстав пояснювати цей гідронім як слов’янський. Дослідник припускав 

іллірійське або навіть кельтське походження гідроніма Бахонка, зближуючи 

основу Бахон- з іллірійським гідронімом Bacuntis (сучасна р. Bosut – пр. Сави в 

Хорватії), сх.-ірл. bochna ‘море, океан’ [525, c. 249]. Як бачимо, первинною, тобто 

етимологічною, гідронімоосновою дослідник уважав Бахон-, а не Багон-, не 

навівши задовільних фонетичних аргументів. Форму Бахонка кваліфікуємо як 

фонетично вторинну щодо Багонка, таку, що виникла в польськомовному 

середовищі, де українське гортанне [г], що артикуляційно відрізнялося від 

польського [g] (пор. пол. Bagienka – гідроніми в басейнах Вісли й Одеру [660, 

сс. 262, 264; 659, с. 191]), на письмі передавали за допомогою літер h і ch, пор., 

наприклад, укр. прикарпатські ойконіми Ганачівка, Загірочка, Годів, що в 

пізньосередньовічних польськомовних джерелах подані як Chonaczów / Hanaczów, 

Hodów / Chodów, Zachorze / Zahorze [441, сс. 244–245, 247]. Отже, Бахонка (пол. 

Bachonka) ‹ Багонка (› укр. Багінка, де о › і в закритому складі). Гідронім Багонка, 

очевидно, постав у результаті трансонімізації ідентичної назви полонини Багонка, 

звідки починається потік [79, сc. 18–19]. Мікротопонім Багонка утворений 

лексико-семантичним способом від географічного апелятива багóнка ‘калюжа’ 

[463, 1, c. 18] ‹ багнó ‘болото’ + суфікс -к-а. Ознакою, що зумовила мотивацію 

семантики основи гідроніма (мікротопоніма) Багонка, була заболоченість 

навколишньої місцевості. Наведені вище факти вказують на слов’янське (!), а не 

іллірійське походження гідроніма Багонка › Багінка. 

Гідроніми Багíнський (пот.: 1) л. Мізунки л. Свічі п. Дністра; витікає з 

полонини Багна головного Карпатського хребта, гирло біля с. Вишків Долинськ. 

р-ну Івано-Франків. обл.; 2) л. Опору п. Стрия п. Дністра; гирло між рр. Горбовий 

і Нижній Хоминець; Львів. обл.; 3) п. Сможанки п. Стрия п. Дністра; гирло між 

рр. Поточинка і Красна; Львів. обл. [467, c.  28]; 4) л. Ясіночки л. Ясениці 

п. Стрия; с. Ясенка-Стецьова Турківськ. р-ну Львів. обл. [330, c. 9]) мають 
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численні фонетичні варіанти – Багóнський [330, c. 9], Bahoński [740, I, c. 82], 

Бахенский, Bacheński, Бахонскій, Bachoński [336, сc. 7, 11]. Із-поміж зазначеного 

переліку О.М. Трубачов як основні для аналізу вибрав Бахенський і Бахонський 

(до речі, це назви того самого гідрооб’єкта, а не два окремі гідроніми, як уважав 

дослідник), напевно, з тих міркувань, що їхні основи Бахен- і Бахон- співзвучні зі 

сх.-ірл. bachna ‘море, океан’. Як і гідронім Бахонка, лінгвіст зараховує їх до 

іллірійських або кельтських [525, c. 249]. Таке припущення безпідставне, оскільки 

форми Бахенський і Бахонський виникли під впливом польської мови (див. вище 

Bacheński і Bachoński) й фонетично вторинні щодо Багонський. Додатковим 

аргументом стосовно польського впливу на фонетичну структуру цих назв слугує 

звукосполука -en- (-ien-) у варіанті Bacheński (на підтвердження 

західнослов’янської рефлексації звукосполуки -ъn- › -en- наведемо також 

словацький відповідник гідронім Bachenský potok (басейн Морави) ‹ 

мікротопоніма Bahno [768, с. 62]), якій в українській мові відповідає -он-, пор. ще 

пол. гідронім Bagienka в басейнах Вісли й Одеру [660, сс. 262, 264; 644, с. 191] й 

укр. Багінка ‹ Багонка (див. вище). Крім цього, у мові місцевого населення якраз 

побутує форма Багóнський [330, с. 9], а не Бахонський. Гідронім Багонський має 

переконливу слов’янську етимологію. З погляду словотвору це дериват із 

релятивним суфіксом -ськ- від контактного мікротопоніма Багна (ідеться про 

гідронім у басейні Середнього Дністра) або Багно чи Багон [79, с. 193]. 

Аналогічно слід тлумачити й назви р. Багінська Розтока (л. Сигли п. Стрия 

п. Дністра; с. Либохора Сколівськ. р-ну Львів. обл.), пот. Багінський (с. Тур’я 

Поляна Перечинськ. р-ну Закарпат. обл. [467, с. 28]). 

Назву р. Барбáра (л. Зубрі л. Дністра; с. Стільське Миколаївськ. р-ну 

Львів. обл.; як верхів’я р. Стрий [467, с. 34]) О.М. Трубачов пов’язував з 

іллірійським гідронімом Barbanna ‹ *bar-, *barb- ‘болото’ [525, c. 159], не 

пояснюючи, однак, докладніше фонетичної і словотвірної структури гідроніма 

Барбара: дериват від основи Бар- чи Барб-? Поза увагою дослідника залишився 

також і ширший ареал структурно споріднених гідронімів Барбара в інших 

слов’янських регіонах і за межами Славії, наприклад: р. Барбáра в басейні Зх. 
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Бугу (Кам’янсько-Бузьк. р-н Львів. обл.), руч. Барбáра на Донеччині [467, c. 34], 

пол. рр. Barbara в басейні Вісли, Barbarka в басейні Варти [387, сc. 109–110], 

хорв. Barbara в басейні Сави [632, I, c. 44], пор. ще д.-інд. гідронім Barbarã [546, 

І, c. 122]. Поширеність формально ідентичних гідронімів у різних регіонах, 

зокрема несуміжних, ще не вказує однозначно на їхню генетичну спорідненість. 

Свідчення цього – різне тлумачення мовознавцями гідронімооснови Барбар-. На 

думку Е. Дікенманна і Ф. Безлая, хорватський гідронім Barbara вторинний щодо 

назви суміжного топооб’єкта (найімовірніше, первісно так називали церкву, назва 

якої згодом перейшла на прилеглу до неї місцевість), мотивованої пізньоантичним 

жіночим ім’ям Barbara [632, I, с 44; 618, I, с. 47]. Так само пояснює гідронім 

Barbara в басейні Вісли й польська дослідниця Е. Білют [621, с. 9].  

На противагу згаданим лінгвістам німецький мовознавець Ю. Удольф таке 

пояснення гідронімів Барбара вважає малоймовірним. На його переконання, 

етимологія цих назв, зокрема прикарпатської, передбачає глибші зв’язки на рівні 

семантики основи [754, сс. 601–602]. Російський дослідник В. Орел уважав 

дністерську Барбару і віслянську Barbaru давньоєвропейськими реліктами, не 

визначаючи, на жаль, їхньої етномовної належності. На його погляд, ці гідроніми 

не варто порівнювати з іллірійським Barbanna з огляду на широкий ареал 

споріднених слов’янських потамонімів (див. вище [387, сс. 109–110]). На 

сумнівність іллірійської етимології верхньодністерського гідроніма Барбара 

вказував також Ю.О. Карпенко. За його словами, «цю етимологію можна було б 

прийняти, якби не одне фонетичне міркування. Як би не датувати появу слов’ян в 

ареалі протікання Барбар, вони тут з’явилися тоді, коли діяли закономірності 

розвитку звукосполучення tort. А за цими закономірностями з іллірійського 

*Barbar- мало б з’явитися укр. *Боробара, пол. *Brobara, чого нема» [227, с. 38].  

З викладеного випливає, що аналіз верхньодністерського гідроніма 

Барбара як генетично іллірійського наштовхується на перепони фонетичного й 

ареального характеру. На нашу думку, ніщо не заважає етимологізувати 

прикарпатський гідронім Барбара на слов’янському ґрунті, у системі лексики 

гнізда псл. *bara, *barъ: укр. бар ‘мокре місце між горбами’, ‘глибокий стрімкий 
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яр’ [320, c. 215], рос. діал. бар ‘болото, місце, непридатне для господарювання’, 

‘глибоке місце в морі, де зупиняються кораблі’, болг. бáра ‘річка, потік; 

непроточна вода, калюжа’ [603, 1, сc. 153, 160], серб. бара, хорв. bara ‘калюжа, 

непроточна вода’, слвн. bara ‘болото, мочар’, чеськ. bara ‘болото’, слвц. bara 

‘мочар’ [47, 1, c. 32]. Наведені лексеми реалізували стрижневу семантику ‘вода, 

мокре місце’, органічну для гідронімооснов. Псл. *barа, *barъ сягають і.-є. *bōr- 

[47, 1, с. 32]. З погляду словотвору верхньодністерський гідронім Барбара можна 

інтерпретувати як результат редуплікації кореневого *bar- (‹ *bōr-): *barbar-7. На 

ймовірність такої деривації вказує гр. Βορβορος ‘баговиння’ [546, І, 122], пор. 

також структурно споріднене хеттськ. marmar(r)a ‘болото’ ‹ і.-є. *mоr- ‘болото’ 

[173, с. 446]. Явище редуплікації кореневої морфеми як спосіб словотворення 

вказує на глибоку архаїку відповідної лексеми. Щодо праслов’янських аналогів 

пор., наприклад, *xorxor- › *xorxoriti(sę) ‘поводитися пихато, бундючитися’, 

*molmolъ › топонім Мламол у Болгарії [603, 8, с. 73; 19, с. 190]. 

Додатковим свідченням на підтримку слов’янської генези 

верхньодністерської назви р. Барбара слугують гідроніми з нередуплікованою 

основою Бар- у східно-західнослов’янському ареалі: укр. Бар у басейні Верхн. 

Дністра, Бариш – у басейні Сер. Дністра [467, сс. 33–34], пол. Barycz у басейні 

Одеру [659, с. 66]8, пор. ще литовські гідроніми Barys, Bar-upe [757, с. 58]. 

Гідронім Бутéльський (пот., п. Стрия п. Дністра; с. Комарники Турківськ. 

р-ну Львів. обл. [467, c. 79]; варіант Dziwczy [740, I, c. 483] О.М. Трубачов 

пов’язував з іллірійською топонімоосновою Βουτελι- (тепер ойконім Битоль у 

Македонії), яка на слов’янському ґрунті реалізувалася в Бутель-, оформлену 

суфіксом -ськ- [525, c. 193]. Однак гідронім Бутельський можна без будь-яких 

застережень переконливо пояснювати як слов’янський. З погляду словотвору це 

дериват із суфіксом -ськ- від контактного топоніма (гідроніма або ойконіма) 

Бутля (колишній Турківськ. пов. [740, II, c. 484]) зі вставним е у важковимовній 

групі приголосних -тл- (-тл-с’к-). На словотвірний зв’язок в онімній парі Бутля – 
                                                            
7 За умови редуплікації основи *bar-bar- малоймовірною виглядає реконструкція праформи *barъbara, яку 
запропонував Ю.О. Карпенко [227, c. 39]. 
8 На їхню слов’янську генезу вказує І.М. Желєзняк [161, сc. 50-51]. 
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Бутельський уже вказував свого часу Я. Рудницький [451, c. 43]. Твірну для 

гідроніма Бутельський назву Бутля теж не варто пов’язувати з іллірійським 

топонімом Butua (ойконім), як це пропонував О.М. Трубачов, передусім iз 

фонетичних міркувань. На наш погляд, основу Бутл- слід етимологізувати в колі 

слов’янської лексики, наприклад: укр. діал. бýтлявий ‘пустий’, ‘згнилий 

усередині’, слвц. butly, butl’avý ‘трухлявий’, що пов’язані з дієсловами бýтліти, 

butliet’ ‘гнити’ [742а, I, c. 455], пор. ще блр. бутлы ‘трухлявий’ [477, 1, c. 217] ~ 

‘гнилий’, болг. бутел ‘про гнилий плід’ [583, c. 93], укр. бýтіль ‘гниль’ [155, 1, 

c. 309] ‹ буте(о)ль ‹ псл. *butlь.  

Із наведеного переліку випливає, що стрижневою для мотивації семантики 

гідронімооснови Бутл- могла бути ознака гнилизни, затхлості води в річці 

(потоці)9. У «Słowniku prasłowiańskim» реконструйовано ад’єктив *butlъ, твірний 

для субстантива *butl’a (щодо словотвірних паралелей пор. псл. *čьrxl’a ‹ *čьrxl- ‹ 

*čьrxati [603, 4, c. 147]) › гідронім (ойконім) Бутля. На підтвердження такого 

пояснення зауважимо, що поселення Бутля розташоване над р. Гнила [740, II, 

c. 484]. До речі, «Słownik geograficzny […]» фіксує в колишньому Турківському 

пов. лише ойконім Бутля, не згадуючи аналогічного гідроніма. Це наштовхує на 

думку, що гідронім Бутля, ймовірно, є варіантним щодо назви р. Гнила. Таке 

припущення добре узгоджується з відновленою для апелятива *butl’a семантикою 

*‘гнила вода’. На підтримку слов’янської генези гідроніма Бутля ‹ *butl’a ‹ *butlъ 

указує також структурно споріднений топонім Тухля (ойконім у суміжному з 

Турківськ. Стрийськ. пов. [740, I, сc. 586–587]) ‹ *tuxl’a ‹ *tuxlъ(jь), пор. укр. 

тýхлий ‘гнилий’ [158, 2, c. 995], рос. діал. тýхоль ‘затхлість’ [128, IV, с. 445] ‹ псл. 

*tuxlь. 

Гідронім Бутúвля (р., л. Оряви л. Опору п. Стрия п. Дністра; с. Коростів 

Сколівськ. р-ну Львів. обл.; місц. Бутúўл’а [467, c. 79]; пол. Butywla [740, II, 

c. 485]) О.М. Трубачов також уважав ілліризмом, пов’язуючи його з уже згаданою 

топонімоосновою Βουτελι- [525, c. 193]. Зауважимо, що дослідник лише 
                                                            
9 В.П. Шульгач також припускає, що гідронім Бутля міг постати на базі слов’янської лексики на зразок укр. 
бутлявий ‘порожній, згнилий усередині’, блр. бутлець ‘трухлявіти, гнити’ тощо [583, сc. 93-94]. 
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констатував факт неслов’янського походження цього гідроніма, не пояснюючи 

фонетичних і словотвірних аспектів його структури. На думку В.П. Шульгача, 

назву р. Бутивля треба аналізувати в колі ймовірно відантропонімних назв, як 

Дороготівля, Дорожівля, Золотівля, Теребівля [583, c. 94]. Таке пояснення не 

позбавлене певних труднощів, адже назва Бутивля і в місцевому вжитку, і в 

доступних писемних джерелах відзначена з голосним и, а не і в корені. Проте 

детальніший аналіз структури цього гідроніма дає змогу пояснити цю 

розбіжність. Назва Бутивля ‹ Бутив- ‹ Бутів-, у якій первісне і › и внаслідок 

ствердіння попереднього приголосного. Аналогічне фонетичне явище демонструє 

ойконім Путивль на Сумщині (історично – Поутивль (д.-укр. Путивль, 1146 р. 

[546, ІІІ, c. 412], у пізніших джерелах – Putywle [154, c. 112]). У такому разі 

гідронім Бутивля – дериват iз архаїчним індивідуально-присвійним суфіксом *-jь 

від антропоніма *Бутивъ, пор. формально споріднені особові назви – укр. 

*Путивъ [154, c. 112], болг. Гостив, Радив [178, c. 68] та ін. з дальшими 

закономірними звуковими змінами -вj- › -вл-.  

Отже, фонетично-словотвірний аналіз гідроніма Бутивля вказує на його 

слов’янське походження. Натомість складно віднайти лінгвістичні аргументи, 

щоб довести трансформацію іллірійського Βουτελι- в укр. Бутивля ‹ Бутівля. Про 

сумнівність субстратної генези гідроніма Бутивля свідчать і позамовні чинники: 

довжина р. Бутивля – 17 км [740, II, c. 485], тобто р. Бутивля – невеликий 

гідрооб’єкт. Назви ж незначних водойм у Карпатському регіоні постали, на думку 

дослідників [677, c. 10], на слов’янському ґрунті. 

Гідронім Герúня (р., п. Сукелю л. Свічі п. Дністра; витік у с. Гериня 

Долинськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, c. 130]) О.М. Трубачов етимологізував 

як неслов’янський, убачаючи зв’язок його основи з іллірійським топонімом 

Γερρουν, Gerunium. Для назви р. Гериня він припускав еволюцію з 

дослов’янського *gerin- ‹ іллір. *gerūn- ‹ і.-є. *ger- ‘жерти; горло’ [525, сc. 234–

235]. Таке пояснення гідроніма Гериня має як своїх прихильників, так і опонентів. 

Зокрема, німецький лінгвіст Ю. Удольф виводить цю назву від первинного 

*Гыриня (е ‹ и на місцевому ґрунті), не пропонуючи, проте, для гідроніма Гериня 
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якоїсь остаточної етимології [754, сc. 610–611]. В.П. Шульгач і О.П. Карпенко на 

підставі наведених Я.О. Пурою варіантів для назви Гериня – Гирúн’а / Горúн’а – 

розглядають її як вторинну щодо Гориня ‹ Горина (під впливом -jā-основ) ‹ д.-рус. 

горина ‘гориста місцевість, гірський район, гірська країна’ ‹ псл. *gorina [587, 

c. 98; 238, сc. 140–141]. Ю.О. Карпенко, усупереч В.П. Шульгачу й 

О.П. Карпенко, розвиток форм Гериня / Гириня з Гориня вважав неймовірним, 

зазначаючи, що «у назві Гериня (чи Гириня) – Гориня перший варіант аж ніяк не 

міг виникнути з останнього, тоді як протилежна зміна, викликана народною 

етимологією, цілком можлива. Форму ж Гериня важко визнати слов’янською хоча 

б з фонетичних міркувань» [227, c. 41]. Іллірійську етимологію гідроніма Гериня 

цей дослідник уважав найкоректнішою з уже наявних (там само).  

На нашу думку, іллірійська природа гідроніма Гериня малоймовірна. У 

такому разі на слов’янському ґрунті утворилася б форма *Жерин- (від іллір. 

*gerūn-; див. вище). Затемненість внутрішньої і зовнішньої форми гідроніма 

Гериня може прояснити історико-етимологічний аналіз ойконіма Гериня (саме в 

межах цього поселення починається однойменна річка). Першу згадку про 

ойконім Гериня датовано 1371 р. – Dieryna [78, c. 42], наступні фіксації вже 

пізніші: XVI ст. – Gierynia [629, c. 73], 1710 p. – Dyrynia, 1760 p. – Giryna, 1787 p. 

– Girynia, 1880 p. – Gerynia, 1947 р. – Гориня [78, c. 42]. М.М. Габорак і А. Чапля 

припускають для цього ойконіма відантропонімне походження. Перший 

тлумачить його на основі гіпотетичної особової назви *Диринъ (як дериват із 

присвійним суфіксом -ьj- [78, c. 42]). Друга – як утворення із суфіксом -ин’а від 

антропоніма *Гера ‹ Герард або Герасим [629, c. 73]. Обидві версії не вважаємо 

задовільними насамперед через те, що вони не пояснюють фонетичних 

закономірностей еволюції найраніше відзначеної форми Dieryna в Gierynia. З 

наведених історичних фіксацій ойконіма Гериня прозирає досить пізній характер 

назви Гериня (понад 100 років відмежову вперше згадану форму Dieryna від 

Gierynia). Первісною, імовірно, є форма Dieryna – результат польської 

транслітерації місцевого Д’ерина (Д’ериня) ‹ Д’ирина (Д’ириня) ‹ *Дірина 

(*Діриня). Зміна д’ › ґ’ з подальшим ствердінням відбулася, вочевидь, на 
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діалектному ґрунті (це явище загалом відбувається перед і ‹ ě, рідше перед і іншої 

природи), пор., наприклад, діал. (гуцул.) ґірáвий ‘дірявий’ [361, c. 57] ‹ діра. З 

погляду словотвору *Дірина (*Діриня – пізніша форма під впливом основ на -jā) – 

дериват із суфіксом -ина від *Діра / діра ‘дірка’ (пор. місц. дєра ‘місце, де вода 

зникає під землею’ [299, c. 286], також закарпат. мікротопонім Дѣрава скала [705, 

c. 66 ]) ‹ псл. *dira ‹ *-dirati ‹ *dьrati [603, 5, сc. 30–31]. Проте таке пояснення 

неостаточне з огляду на те, що: 1) форми Dieryna, яку наводить М.М. Габорак, 

покликаючись на польське джерело (Kodex dyplomatyczny Małopolski / Wyd. 

Fr. Piekosiński. – Kraków, 1887. – T. III (1333–1387), у цьому документі немає; 

2) форма Dieryna могла виникнути внаслідок неправильного прочитання назви 

Gieryna. 

Гідронім Джурúн (р., л. Дністра; між рр. Керниця і Луги, вище від 

р. Серету; нп Джуринська Слобідка, Джурин Чортківськ. р-ну, Устечко 

Заліщицьк. р-ну Тернопіл. обл.; варіанти Джуринь, Джуринъ, Дзуринъ, Дж’урин, 

Dzuryn, Dzuryń, Джуринка [467, c. 169]) О.М. Трубачов також уважав 

неслов’янським, відновлюючи для нього іллірійську праформу *gerun- / *gerin- (‹ 

і.-є. *guer- ‘жерти, горло’) › *žerin- ‘джерело’ [525, c. 234]. На підтримку такого 

припущення він наводив гідронім Керниця, локалізований неподалік від 

р. Джурин (пот. Кéрниця: 1) л. Дністра; нп Дорогичівка та Шутроминці 

Заліщицьк. р-ну Тернопіл. обл.; 2) л. Дністра, нижче гирла Стрипи; Тернопіл. обл. 

[467, c. 245]) i мотивований географічним апелятивом зі значенням ‘джерело’ 

[525, c. 134], пор. укр. діал. кéрниця ‘джерело’, ‘криниця’ [382]. З іллірійською 

етимологію назви р. Джурин погоджувався і Ю.О. Карпенко, відкинувши спробу 

його пояснення на слов’янському ґрунті [227, c. 40].  

Інші дослідники розглядали гідронім Джурин як слов’янський. Так, 

німецький лінгвіст Ю. Удольф етимологізує цю назву у зв’язку з географічним 

апелятивом джуркач, чуркач ‘джерело, струмок’ [754, сc. 609–610], щоправда, не 

пояснюючи фонетики й словотвірної будови гідроніма Джурин. В.П. Шульгач 

назву Джурин yважає онімізованим ад’єктивом із суфіксом -in від і.-є. *ger- 

‘крутити, вертіти, гнути’ або ж дериватом із суфіксом -инь (за умови первісного 
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Джуринь) від тієї самої основи [587, c. 98]. З наведеного матеріалу незрозуміло, 

як первісне *žer- реалізувалося в джур- ‹ жур-. Можливо, йдеться про 

еволюційну зміну е › о › у, пор., наприклад, журавель ‹ *жоравль (пор. блр. 

жóраў) ‹ жеравль ‹ *жеравjь [558, c. 149].  

На нашу думку, гідронім Джурин (місц. Дж’урúн, Дж’ýрин) треба 

етимологізувати в колі лексики на джур-, дж’юр- / дзюр- на позначення течії 

води із шумом, наприклад: укр. (зх.-укр.) джурíти ‘текти струмком’ [158, 1, 

c. 179], дзюрити ‘т. с.’, джурчáти ‘текти із шумом’, дзюр ‘джерело’, джюркало, 

джюркáч ‘т. с.’ – звуконаслідувальні утворення [155, 2, c. 62; 546, ІІ, c. 67; 562, І, 

сc. 309–310]. З погляду словотвору назва Джурин – онімізована форма апелятива 

*джурин / джурина (‹ джурити ‘текти’ + суфікс -ина на позначення результату 

дії) *‘вода (річка), що тече із шумом’, на підтримку якого вказує місц. похідне 

джурúнка ‘швидкий потік із звучанням’ [299, с. 286]. Первісною формою 

гідроніма, імовірно, була *Джурина ‹ *джурина, яка згодом видозмінилася в 

Джурин унаслідок граматичного узгодження з номеном потік. Варіанти з 

кінцевим -инь кваліфікуємо як такі, що виникли за аналогією до утворень із цим 

архаїчним формантом. Малоймовірним видається припущення про первісну 

форму Джуринь з огляду на архаїчний характер дериваційної моделі із суфіксом 

*-уnь ‹ *-yni [595, c. 69], а отже, сумнівність утворення на її базі похідних від 

хронологічно пізньої основи джур-, не відзначеної в давньоруській 

(давньоукраїнській) писемності [562, І, сc. 309–310]. Щодо споріднених гідронімів 

пор., зокрема, назви дж. Джуркáйло на Івано-Франківщині [79, c. 143], 

пот. Дзюркало в басейні Сер. Дністра на Чернівеччині (варіант Джуркало [467, 

c. 170]). Аналіз гідроніма Джурин як вторинного щодо контактного ойконіма 

Джурин, на наш погляд, не має підстав, оскільки назву цього гідрооб’єкта 

відзначено з наголосом на останньому складі. У разі ж первинності ойконіма 

Джурин і його пояснення як деривата з присвійним суфіксом -ин від особової 

назви Джура [442, 1, c. 301] гідронім Джурин мав би акцентну форму Джýрин, 

пор. серб. мікротопонім Ђýрина – левада [41, c. 140]. З погляду хронології 
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виникнення гідронім Джурúн слід, очевидно, розглядати як назву, що 

сформувалася на українськомовному ґрунті. 

Назва р. Дýба (п. Чечви л. Лімниці п. Дністра; с. Сваричів Рожнятівськ. р-

ну Івано-Франків. обл.; поч. з Дубенського лісу, там і с. Дуба [467, c. 184]) 

неодноразово привертала увагу дослідників. О.М. Трубачов, покликаючись на 

сумнівний варіант Дупа (засвідчений лише в списку П.Л. Маштакова), пов’язував 

цей гідронім з іллір. *du-apa- ‘місце розгалуження річки’ [525, c. 188].  

Інші мовознавці не заперечували можливості пояснення гідроніма Дуба й 

споріднених назв на слов’янському ґрунті, щоправда, по-різному кваліфікуючи 

їхню структуру. Д. Копертовська вбачає в основі польських топонімів Dęba 

апелятив dęba – відповідник ж. р. до dęb ‘дуб’ [669, c. 53]. Натомість укладачі 

етимологічного словника «Nazwy miejscowe Polski» топонім Dęba пов’язують із 

стягненим прикметником dęba(ja) [700, II, сc. 319–320]. Лексему дуб уважає 

твірною для російського гідроніма Дуба і Є.М. Поспєлов, зазначаючи, однак, про 

його можливий зв’язок із лит. dubiné ‘заглибина’, dube ‘долина, западина’ [425, 

c. 85]. В.П. Шульгач розглядає гідронім Дуба в колі формально споріднених назв, 

як-от: укр. лімнонім Сосно (Рівнен. обл.), укр. ойконім Оса, рос. потамонім 

Березоя [587, сc. 255–256]. О.К. Шапошников гідронім Дуба (Дупа) етимологізує у 

зв’язку з лит. daubà ‘улоговина, яма’ (пор. гідронім Daubà в Литві ‹ лит. daubà 

‘долина, западина’ [757, c. 81] або ж із псл. *dupa ‘яма, дірка’ ‹ і.-є. *dhoub- / 

*dhoup- ‘глибокий’ [570, c. 96].  

Погоджуємося з попередниками, які пояснювали топоніми Дуба на основі 

апелятива дуб. Докладніший аналіз структури гідроніма Дуба, а також його 

відповідників у різних регіонах Славії (пор. топоніми: рос. Дуба, слвн. Doba, хорв. 

Duba, пол. Dęba, чеськ. Dubá [742а, 4, c. 188]) свідчить про їхню питомість. 

Зазначені назви вважаємо слов’янськими архаїзмами, оскільки вони постали на 

базі прикметника псл. *dőbъ(jь) › *dőba(ja), *dőbo(je) (пор. ще топоніми н.-луж. 

Dube, Dubo, в.-луж. Dubo [742а, 4, c. 188]). Зауважимо, що цей архаїчний тип 

прикметників засвідчений переважно в онімній лексиці [742а, 4, c. 188]. Отже, 

внутрішню форму гідроніма Дуба мотивував не гіпотетичний іллірійський 
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композит *du-apa-, а прикметник *дуба(я) ‹ псл. *dőba(ja) ‘дубова’ – ‘така, що 

починається з дубового лісу’, на що прямо вказує локалізація р. Дуба: 

починається з Дубенського лісу (див. вище). Щодо гідроніма лит. Daubà й 

географічного апелятива daubà ‘долина; западина, печера’ ‹ і.-є. *dheu-b- 

‘глибокий’ [759, I, c. 81], то вони безпосередньо не пов’язані з дністерським 

потамонімом Дуба. 

Гідронім Дустрів (Дустров) (пот., п. Тлумача п. Дністра; Івано-Франків. 

обл. [336, c. 20; 766, I, c. 669]) не представлений у таких довідниках, як «Словник 

гідронімів України» та «Słownik geograficzny Królestwa Polskiego […]». Натомість 

його зафіксував П.Л. Маштаков.  

О.М. Трубачов припускав для гідроніма Дустрів дослов’янське 

(іллірійське) походження і пов’язував його з праформою *du-strou- 

‘двоструменевий або такий, що обтікає з обох боків’ [525, сc. 158, 182]. Дослідник 

прикарпатського топонімікону М.М. Габорак первісною формою цієї назви 

вважає Дутрів, а не Дустрів, покликаючись на фіксацію 1649 р.: «u Dutrowa 

Potoka» [79, c. 159]. Автор, проте, не пояснює, як із Дутрів постав Дустрів. Більш 

імовірним видається зворотний процес: Дустров › Дутров унаслідок випадіння 

приголосного с у важковимовній сполуці -стр-. Іллірійська етимологія гідроніма 

Дустрів, на нашу думку, не достатньо обґрунтована. Основу -стров, якщо її 

пов’язувати з гідросемантикою, можна тлумачити і на слов’янському ґрунті, пор. 

географічний апелятив острів ‹ псл. *obstrovъ ‹ *ob-strovъ [603, 30, сc. 79–80]. 

Однак за такого пояснення незрозумілим лишається структурний елемент Ду-.  

На наш погляд, назва Дустрів (потік) ‹ Дустров (поток) – це дериват із 

присвійним суфіксом -ів (‹ -ов) від антропоніма Дустер, реальність якого 

підтверджує ст.-пол. Duster, 1461 р. [726, I, c. 159; 744, I, c. 541]. Щодо випадіння 

голосного е у фінальній частині оніма пор. аналогічне явище в парі словоформ 

майстер – майстрів. На підтримку такої словотвірної моделі пор. споріднені 

щодо дериваційної мотивації гідроніми Кривцéва Крýча, Нóсова Бáлка, Михáйлів 

Яр та ін. [467, сc. 288, 364, 392]. 
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Гідронім Жван (р., л. Дністра між рр. Матір(сь)ка і Жевка; 

Мурованокуриловецьк. та Могилів-Подільськ. р-ни Вінниц. обл.; гирло в 

с. Бернашівка Могилів-Подільськ. р-ну Вінниц. обл.; с. Жван 

Мурованокуриловецьк. р-ну тієї ж обл.; варіанти Дзванъ, Звонокъ, Званкъ, Жванъ, 

Званка, Zwan, Żwan [467, c. 194]), за словами О.М. Трубачова, складно пояснити 

на слов’янському ґрунті. Дослідник уважав цю назву генетичним ілліризмом, що 

постав у результаті еволюції праформи *Zùen- / *Zùan-, яку можна відновити на 

основі іллірійського топоніма Zέντα (місто на р. Тиса), серб. топоніма Зета ‹ Zenta 

‹ і.-є. *ĝheu-n-tā ‘яма’ [525, c. 208].  

Таке тлумачення, на наш погляд, не дає остаточної відповіді щодо природи 

етимона гідроніма Жван, а, навпаки, породжує чимало питань: 1) чому 

проетимологізовано лише варіант Зван, а Жван залишено поза увагою; 2) як 

обґрунтувати структурно-фонетичний зв’язок дністерського Жвану й 

іллірійського Zέντα? Не відповів на ці питання також Ю.О. Карпенко, який 

погодився з О.М. Трубачовим щодо іллірійської етимології гідронімa Жван [226, 

c. 40].  

На нашу думку, основною для етимологічного аналізу треба обрати форму 

Жван. Це підтверджують, зокрема, похідні від неї назви водойм: Жвáнець (у 

басейні Сер. Дністра; Хмельниц. обл.), Жвáнчик (пр. Жвану на Вінниччині [467, 

c. 194]). Форма Зван (пол. Zwan) виникла, напевно, внаслідок субституції звуків z / 

ż на польськомовному ґрунті (див. пол. Zwan і Żwan [467, c. 194]), пор. ще пол. 

żwir ‘щебінь’ і zwir ‘т. с.’ [155, 2, c. 207]. Гідронім Жван можна переконливо 

етимологізувати як автохтонний, а не субстратний, розглядаючи його як результат 

онімізації пасивного дієприкметника *жван(ий) ‹ жвати (див. [64, сc. 4–6]). На 

реальність функціонування в минулому ад’єктива *жван(ий) указує споріднене 

укр. діал. (бойк.) жвáнка ‘живиця, яку жують як ліки’ [384, 1, c. 249] ‹ жван-ка. 

Ж.Ж. Варбот реконструює псл. *žьvanъ ‹ *žьvati [59, c. 119]. Отже, 

гідронімооснову назви Жван треба пов’язувати з апелятивом *žьvanъ з імовірною 

семантикою *‘річка (потік) із сильною (стрімкою) течією’, що розвинулася на 

основі метафоричного значення *‘такий (-а), що жує’. На підтвердження 
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запропонованого пояснення гідроніма Жван указує також спільнокоренева назва 

р. Жваца в несуміжному басейні Сожу (Білорусь), яку М.А. Осипова пояснює в 

колі похідних лексем від псл. *žьvati: укр. діал. жвáка ‘жуйка’, блр. діал. жвáка 

‘т. с.’ [390, сc. 56–57]. У зв’язку з псл. *žьvanъ(jь) ‹ *žьvati етимологізує гідронім 

Жван і В.Е. Орел, слушно зазначаючи, що форми з початковими з, дз зумовлені 

графічною субституцією в ранніх польських фіксаціях. Щоправда, цей дослідник 

припускає, як імовірну, ще одну версію тлумачення назви Жван ‹ псл. *zvonъ ‹ і.-

є. *ĝhuono- ‘звук, дзвін’ (на підставі варіанта Звонокъ) з карпато-балканськими 

лексичними зв’язками, пор. праалб. *dźwana, *džana ‘голос’ [388, c. 158]. 

Пояснення гідроніма Жван на основі відновленого *žьvanъ *‘річка (потік) із 

сильною (стрімкою) течією’ спирається і на гідрографічну характеристику цього 

гідрооб’єкта – річка неглибока, «але зі швидкою течією» [351, c. 56]. 

Назву пот. Зáнів (л. Стрия п. Дністра; с. Урич Сколівськ. р-ну Львів. обл.; 

варіанти Занев, Zaniów, Zeniów [467, c. 205]) О.М. Трубачов тлумачив як дериват 

із слов’янським суфіксом -ев від неслов’янської, імовірно іллірійської, основи 

Зон, що, на його думку, постала з іллірійського Thana ‹ Diana з характерною 

діалектною зміною dĭ › z [525, c. 179].  

Таке пояснення вважаємо невиправданим насамперед через нехтування 

значним слов’янським онімним матеріалом, структурно співвідносним iз 

аналізованим гідронімом, наприклад: назва пот. Зáневе (басейн Тиси на 

Закарпатті; варіанти Занѣв, Зáн’ово [467, c. 205]) ‹ Зань, пор. антропоніми: ст.-укр. 

Зан, 1434 p. [566, c. 229], хорв. Zan [678, c. 145], пол. Zan, Zań ‹ Zenon [732, c. 209], 

чеськ. Zán [617, c. 197], похідні українські прізвища Зáник, Занéвич, Зáньків, 

Занькó [442, 1, сc. 385–386], ойконіми Занки (Харківщина), Заньки (Чернігівщина) 

[543, c. 747] ‹ Зан(ь)ко ‹ Зан(ь). Наведені оніми переконливо свідчать, що гідронім 

Занів ‹ Занев – це дериват із присвійним суфіксом -ів ‹ -ев від антропоніма Зань, 

який дослідники пояснюють на слов’янському мовному ґрунті – народнорозмовнa 

формa від Захар [544, c. 207; 726, II, c. 724] або Зенон [545, с. 194] (очевидно 

внаслідок діалектного переголосу е › еа › а. – С.В.). До речі, Ю.О. Карпенко також 
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уважав, що гідронім Занів із високим ступенем імовірності можна пояснювати як 

слов’янський [226, c. 38]. 

Гідронім Зон (л. Черхавки л. Бистриці-Тисьменицької п. Дністра; Львів. 

обл. [467, c. 217]) О.М. Трубачов уважав іллірійським реліктом у топоніміконі 

Верхньої Наддністрянщини, порівнюючи його структуру з іллірійським Thana ‹ 

Diana, у якому dĭ › z [525, c. 211]. Поза увагою дослідника, проте, лишилася назва 

Жон, яка в [467] позначає назву самостійного гідрооб’єкта (пот., пр. Черхави 

п. Бистриці п. Дністра; нп Кульчиці й Городище Самбірськ. р-ну Львів. обл. [467, 

c. 199]) і яку можна вважати варіантною (з огляду на локалізацію) щодо Зон. 

Зауважимо, що етимологія гідроніма Зон неодноразово цікавила дослідників. 

Л. Беднарчук відносив цю назву до незрозумілих [615, c. 29]. Ю. Удольф 

висловлював сумнів щодо можливого тлумачення гідроніма Зон у колі 

слов’янської апелятивної лексики [754, сc. 422–426]. 

На нашу думку, саме Жон є первісною формою цього гідроніма. 

Сплутування початкових ж / з у назві зумовлене впливом польської мови, пор., 

наприклад, змішування z / ż у польських власних назвах, наприклад: антропонім 

Żonka (Zonka) [744, VI, c. 332] та ін. Цей факт пояснює варіантність форм Żon, Zon 

гідроніма Жон у польському джерелі [740, XIV, сc. 661, 829]. До речі, субституція 

ж / з непоодинока якраз у сфері топонімії Прикарпатського регіону, пор. щодо 

цього гідроніми Кожушний (Козушний) на Дрогобиччині, назву р. Żdynia і 

суміжний ойконім Zdynia на Лемківщині [747, сc. 83, 85] тощо.  

В основі гідроніма Жон убачаємо втрачену в сучасному апелятивному 

словникові української мови лексему *жонъ ‹ *женъ, похідну від форми І особи 

одн. дієслова гнати – жену (пор. укр. гнáти ‘змушувати рухатися в певному 

напрямкові; швидко бігти, мчати’ [474, ІІ, c. 92]), так як *bredő › *brodъ, *derő › 

*dorъ. Варіант *жонъ ‹ *женъ (‹ псл. *ženъ ‹ *ženő) з огляду на зміну е › о на 

ґрунті української мови після шиплячих перед наступним твердим приголосним. 

Реконструйоване *ženъ мотивувало семантику гідроніма Жон ознакою *‘швидка 

течія річки (потоку), що жене воду між берегами’, яку підтверджує 

спільнокореневий географічний апелятив прикарпат. женéць ‘швидкий потік’ 



85 

[299, c. 293]. Схожу внутрішню форму відбивають прикарпатські назви гірських 

гідрооб’єктів у басейні Пруту на Івано-Франківщині, як-от: р. Жонка, пот. Женéць 

[467, c. 199], які С. Грабець та М.М. Габорак пов’язують із гнати, жену [657, 

c. 73; 79, сc. 162, 165], пор. також апофонічну щодо Жон гідронімооснову Гон- y 

назвi р. Гоня в басейні Зх. Бугу [467, c. 148] ‹ псл. *gon’a ‹ *goniti, *gon’ő [587, 

c. 97]. Отже, гідронім Жон (Зон) – це генетично слов’янська, а не іллірійська 

назва. Із запропонованою слов’янською етимологією гідроніма Жон погоджувався 

також і Ю.О. Карпенко [226, c. 38]. В.П. Шульгач етимологізує назву Жон інакше 

– як континуант псл. *žьlnъ (‹ і.-є. *gel- ‘м’яти, здавлювати; що-небудь округле, 

грудка’) з абсорбованим -l- у корені [587, c. 330]. 

Гідроніми Липа (рр.: 1) л. Дністра; 2) л. Розтоки п. Лужанки пр. Сівки 

п. Дністра; нп Липа і Лужки Долинськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, c. 314]) 

О.М. Трубачов виводив із гіпотетичного іллірійського *Lipa ‹ Lūpa (в іллірійській 

мові начебто була можлива еволюція і.-є. *ū › i). Саме така форма назви, на думку 

автора, має підтримку в ареалі давньоєвропейської гідронімії: пол. Łupia, нім. 

Lippe та ін., що сягають і.-є. *leup- / *loup- / *lūp- ‘рвати, дерти’ [525, c. 155].  

На наш погляд, версія О.М. Трубачова надміру ускладнює етимологію 

гідроніма Липа. По-перше, ідентичні назви гідрооб’єктів засвідчені й в інших 

регіонах України: y басейнах Стиру й Прип’яті [467, c. 314], які історично не 

пов’язані з так званою іллірійською проблематикою. Пор. також численні назви 

річок і потоків Липа в інших слов’янських регіонах: блр. Липа (басейн Сожу), 

болг. Липа (Севлиевско), серб. Липа, пол. Lipa (басейн Вісли) [587, c. 155], що 

вказує на слов’янську природу таких назв. По-друге, аналізовані гідроніми Липа – 

органічний складник дністерського гідронімікону з основою Лип-: Лúп’є (рук. 

Мшанця; Турківськ. р-н Львів. обл.), Лúпник (п. Вишниці п. Тисьмениці 

п. Бистриці-Тисьменицької; м. Трускавець тієї ж обл.), Лúпова (л. Мурафи; 

Барськ. р-н Вінниц. обл. [467, сc. 314–315]). Наведені факти дають підстави 

розглядати дністерські гідроніми Липа як генетично слов’янські. В основі цих 

назв убачаємо не безпосередньо фітономен липа, а архаїчний нечленний 

прикметник *lipa(ja) ‘липова’, що вказував на характер деревної рослинності на 
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берегах відповідних гідрооб’єктів. Щодо аналогічної структури пор. гідронім 

Дуба (див. вище), лімнонім Соснó на Рoвенщині ‹ *Sosno(je) [587, c. 255]. 

Гідронім Лýква (р., п. Дністра; нп Присліп і Залуква Галицьк. р-ну, Галич 

Івано-Франків. обл.; варіант пол. Łukiew [467, c. 330]) О.М. Трубачов відносив до 

назв не зовсім зрозумілого (іллірійського?) походження, виокремлючи в ньому 

формант -ва, який, на його думку, відображений в іллірійських топонімах Bisua, 

Butua, Medua, Sapua [525, c. 67]. Запропоноване пояснення не враховує 

можливості слов’янської етимології назви Луква (цей гідронім має відповідники з-

поміж мікротопонімів досліджуваного регіону: ліс Луква (Галицьк. р-н Івано-

Франків. обл.), кут. села Луква (с. Пасічна Надвірнянськ. р-ну тієї самої обл. 

[382]), структура якої дає змогу аналізувати її в колі таких гідронімів, як, 

наприклад, Полтва (пр. Зх. Бугу й Горині [467, c. 436]) ‹ псл. *pъlty, -ъve, Пониква 

(бас. Стиру) ‹ псл. *poniky, -ъve [587, сc. 219, 229–230] та ін. На ймовірність такого 

тлумачення гідроніма Луква вказує також його пол. форма Łukiew (історично 

Łukуew [79, c. 264]). Саме як назву з давньою ū-основою розглядають гідронім 

Луква Ю. Удольф [755, c. 37], Т.М. Богоєдова [34, c. 29], Ю.О. Карпенко [226, 

c. 39], В.П. Шульгач [596, c. 53]. Погоджуємося з попередниками щодо 

слов’янської генези гідроніма Луква.  

В основі назви вбачаємо псл. *lőky, -ъve ‹ *lőka, *lőkъ з топографічним 

значенням на зразок ‘кривизна, вигин берега’, ‘затока’, ‘луг біля вигину річки’ 

[603, 16, сc. 141–142, 148], а не південнослов’янське лóква, як це пропонує 

Ю. Удольф (за словами дослідника, апелятив лóква › лýква внаслідок зближення з 

лексемою лýка або ж під польським впливом – ó › у [754, сc. 514, 519, 612]). 

Малоймовірним уважаємо також постання форми Луква з *Локъва після занепаду 

зредукованого ъ в місцевому діалектному оточенні [226, c. 39]: у досліджуваному 

й суміжних регіонах не зафіксовано назв із основою Локв-. Отже, Луква ‹ *lőky,      

-ъve (‹ *lőka, *lőkъ) ‘кривизна, вигин берега’, ‘затока’, ‘луг біля вигину річки’. 

Назва р. Орява (л. Опору п. Стрия п. Дністра; нп Погар і Орява Сколівськ. 

р-ну Львів. обл. [467, c. 402]; місц. Орáва [382]; пол. Orawa [740, VII, c. 573]) вже 

привертала увагу дослідників, проте й досі не має остаточної етимології. 
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Я. Сташевський уважав її похідною від псл. *or- ‘швидкий’ [746, c. 216]. 

З. Штібер пояснював цей гідронім як слов’янський, мотивуючи семантику його 

основи ознакою ‘річка, що шумить’ на підставі рос. орать ‘голосно кричати’, в.-

луж. worawa ‘міфічна діва, що летить у вихорі’ [748, сc. 176–177]. К.Й. Галас 

розглядав назву Орява (Орава) як фонетично видозмінену форму від Орѣхова, яка 

в результаті низки змін на південнослов’янському ґрунті (ѣ › ’а, випадіння 

приголосного х, пор. серб. і хорв. топоніми Orahovac, Orahovo, Oreovac, Oraovica) 

трансформувалася в Оряова › Ораова (діалектне ствердіння р’) › Ораава 

(ненаголошене о › а) › Орава (стягнення аа › а). На думку дослідника, гідронім 

Орава сформувався в південнослов’янському мовному оточенні, потрапивши на 

Прикарпаття внаслідок міграції волохів [84, сc. 37–39]. О.М. Трубачов для назви 

Орява (Oryawa) допускав імовірний зв’язок із слвц. riava ‘потік’, гідронімами – 

хорватським Orljava (басейн Сави) ‹ Or’ava, словацьким Orava (басейн Вагу), 

вважаючи, що ці дністерсько-дунайські гідронімні паралелі – результат еволюції 

іллір. *Orava / *Arava [525, сc. 50–51]. Інакшу етимологію для хорватського 

гідроніма Orljava, а також слвц. Orava, укр. Орава пропонував Е. Дікенманн. На 

його погляд, це місцеві рефлекси первісного *orava, у якому *or ‘орел’ (хорв. 

Orljava ‹ orla ‘орлина’) [632, II, c. 60]. А.П. Корепанова пов’язує дністерську 

Ораву з дієсловом орать ‘кричати’ (пор. рос. діал. орáть ‘т. с.’), підкріплюючи 

своє припущення кашубським діалектизмом morze orze ‘море шумить’ [273, 

c. 186], тобто Орава – це ‘річка, що шумить’. Ю.О. Карпенко вважав дністерську 

Ораву ‹ *Arava давньоєвропейським, а не іллірійським утворенням [228, c. 9; 231, 

c. 43]. На думку Т.М. Богоєдової, прикарпатська Орава – це результат еволюції 

місцевої праформи *O(b)rava ‹ *o(b)ryti [36, c. 19].  

Прокоментуємо викладені вище версії походження гідроніма Орава. 

Малоймовірним видається його пояснення як утворення від гіпотетичного псл. 

*or- ‘швидкий’ (версія Я. Сташевського), оскільки бракує фактів на його підтрику 

на слов’янському ґрунті (наприклад, «Етимологічний словник української мови» 

не подає жодної лексеми з цим коренем). Думка про зв’язок гідроніма Орава з 

лексикою гнізда *orati ‘кричати’ (З. Штібер, А. Корепанова) цікава, однак не 
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обґрунтована повною мірою, оскільки похідні від псл. *orati II ‘кричати, звучати; 

голосно говорити; шуміти’ поширені переважно в діалектах російської мови [603, 

32, сc. 109–110], що, зрештою, викликає сумніви стосовно мотивації 

дністерського гідроніма на основі цієї лексики. Щодо іллірійської гіпотези 

походження гідроніма Орава і його зв’язку з хорв. Orljava ‹ Or’ava 

(О.М. Трубачов), то її можна спростувати, пояснивши південнослов’янську назву 

Orljava як утворення від місцевого orla ‘орлина’ [632, II, c. 60], пор. ще споріднені 

в цьому контексті укр. гідроніми Орлина й Орлова [467, сc. 401–402]. Етимологія 

гідроніма Орава як вторинної форми до Оріхова (К.Й. Галас) й такого, що 

занесений на Прикарпаття внаслідок волоських мандрівок, також, на нашу думку, 

малоймовірна. По-перше, назва Орава позначає річку, що тече в лісистій 

улоговині [740, VII, c. 573]. У цій місцевості могли рости лише лісові (ліщинові, а 

не волоські, які культували переважно в домашніх господарствах) горіхи, на 

позначення яких місцеве населення мало свої назви, похідні від псл. *lěšča, 

*lěščina,*lěščakъ [603, 14, сc. 262–264], пор., наприклад, гідронім Лещáк у басейні 

Дністра [467, c. 312]. По-друге, не зрозуміло, чому саме волохи, які прийшли на 

Прикарпаття досить пізно (ХІІ–XIV ст.) і застали тут слов’янське (українське) 

населення, дали гідрооб’єкту свою назву, не сприйнявши питомої. Навіть за 

умови запозичення місцева назва мала б зберегтися як варіантна. Зауважимо, що 

тутешнє населення називає цей гідрооб’єкт саме Орава [382]. Щодо тлумачення 

гідроніма Орава як видозміненої форми від *O(b)rava ‹ *o(b)ryti (Т.М. Богоєдова), 

то цю версію можна було б аргументувати докладніше. Справді, така мотивація 

цілком узгоджується з гідрографічною характеристикою річки Орави, яка тече 

вузькою улоговиною між високими гірськими пасмами [740, VII, c. 573], 

пробиваючи (прориваючи?) собі шлях. У цьому разі *O(b)rava ‹ *o(b)ryti так як 

*obtava ‹ *obtyti [603, 30, сc. 159–161] або ж *O(b)rava ‹ *Obrōva – форма з 

подовженим ō, мотивована апелятивом *obrōva, пор. д.-руськ. обровъ ‘рів’, слвн. 

obrova ‘береговий схил’, ‘насип’, ‘урвище’ ‹ *o(b)ryti [603, 29, c. 103] (у 

наведеному переліку лексем треба, очевидно, розглядати й укр. діал. (бойк.) орóв 

‘жолоб, зроблений водою’ [384, 2, c. 24]). Етимологія *O(b)rava ‹ *o(b)ryti чи 
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*O(b)rava ‹ *Obrōva ‹ *obrōva можлива, проте неостаточна. В основі цієї назви 

можна вбачати і псл. *orava ‹ *orati ‘орати’ [54, сc. 100–103], [603, 32, сc. 113–

114], тобто це *‘річка, яка проорює собі русло в кам’янистому ґрунті’. Така 

мотивація добре узгоджується з наведеним вище гідрографічним описом р. Орава 

[740, VII, c. 573]. Щодо варіанта Орява зазначимо, що це, найімовірніше, не 

первинна назва гідрооб’єкта, який місцеве населення йменує Орава (див. вище). 

Якби в місцевому слововживанні закріпився варіант Орява, то польські джерела 

зафіксували його б як Orzawa, натомість у «Słowniku geograficznemu […]» цей 

гідронім має форму Orawa [740, VII, c. 573], що свідчить про тверду вимову -р- у 

цьому гідронімі в досліджуваному регіоні. Варіант Орява (Oriava) джерела 

засвідчують лише для ойконіма Орава (Орява), вторинного щодо суміжного 

гідроніма. Можливо, форма Орява виникла внаслідок експресивного пом’якшення 

приголосного р. Зауважимо, що українські говори Карпатського ареалу 

відбивають первісну дистрибуцію р та р’, однак на Львівщині р’ перед а зберіг 

свою м’якість [576, сc. 810–811]. Отже, якщо в місцевому слововживанні побутує 

гідронім Орава, то це може свідчити про історичну давність форми саме з 

твердим -р-. Таким чином, уважаємо, що гідронім Орава генетично слов’янський, 

мотивований місцевими рефлексами або псл. *о(b)rava, або *orava. 

Гідронім Стривíгор (р., л. Дністра; поч. у Польщі (с. Стеревяжик) у 

колишньому Лісецьк. пов.; тече у Львів. області через нп Старява, Слохині, 

Засадки, Гулинець Старосамбірськ. р-ну; Пиняни, Чернихів, гирло нижче 

с. Долобів Самбірськ. р-ну; варіанти Стеревяжъ, Стрвяжъ, Стрвйаж, Стрвячъ, 

Стрйаж, Стривионж [467, c. 533], Стряж (у с. Стара Ропа Старосамбiрськ. р-ну 

[382], Стрывяж, XVI ст. [73а, c. 169]) неоднозначний щодо своєї етимології. Про 

це свідчать численні версії тлумачення його структури, а отже – визначення його 

етимона. Для відтворення історії цієї лінгвістичної проблеми варто розглянути й 

прокоментувати кожну з них. 

Я. Розвадовський уважав назву Стрвяж індоєвропейським реліктом на 

слов’янському тлі, вбачаючи її еволюцію з і.-є. *sru-ùeng- [718, c. 40]. Із 

наведеного пояснення випливає, що мовознавець трактував цей гідронім як 
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складне утворення. Незрозуміло, однак, як основа -ùeng- трансформувалася у        

-в’яж / -вігор. С. Роспонд виводив форму Стрв’яж від псл. *Strъw-ęg-, у якому 

основа *Strъw- (‹ і.-є. *ser- ‘текти’) розширена суфіксом -ęg- [717, c. 24]. Цей 

автор, проте, не пояснював морфемної будови твірного *Strъw-, зокрема функції 

елемента -w-, не навів також споріднених утворень із суфіксом -ęg-. 

О.М. Трубачов тлумачив гідронім Стрв’яж (Стривігор) як дослов’янський 

(іллірійський) гідронім, реконструюючи для нього архетип *Strŭingos ‹ основи 

*strŭi-, ускладненої суфіксом -ng-, представленого в іллірійських реліктах 

античної топонімії [525, с. 157]. Як двохосновну назву Стривігор (Стрв’яж) 

етимологізував Л. Беднарчук, пов’язуючи її перший складник Стри- зі Стрий і 

Стрипа й далі – з і.-є. *ser- ‘текти’ в ступені редукції зі вставним t, другий – із 

назвою суміжного гідрооб’єкта Wiar (Wihor) у басейні Сяну [615, с. 27]. Однак він 

чітко не вказав на етномовну належність гідроніма. Ю. Удольф припускає, що 

назва Стрв’яж розвинулася в результаті еволюції праформи *strъvęg-, у якій *str- 

‹ і.-є. *sreu- ‘текти’, -vęg- ‹ *-ęg- – суфікс, якому відповідає лит. -inga, пор., 

наприклад, литовські топоніми Auslinge, Delinga з цим формантом; морфоелемент 

-v- – інтервокальний приголосний [754, с. 616]. У пропонованому тлумаченні 

незрозуміло, як *strъvęg- › Стрв’яж / Стривігор. О.С. Стрижак гідронім 

Стривігор (Стрв’яж) виводив від і.-є. *sr- ‘швидка річка’ + суфікс -v- [497, с. 22]. 

Проте й ця версія не наближує нас до розуміння цілісної структури гідроніма 

Стривігор (Стрв’яж) і семантичного узгодження його компонентів. 

А.П. Непокупний етимологізував назву Стривігор (Стрв’яж, Стерев’яж) як 

двохосновну з першим компонентом Стри- і другим -в’яж ‹ *vęgr-, етимологічно 

спорідненим із коренем *vęg-, не відомим у слов’янських мовах, натомість добре 

представленим у балтійських і германських. Слов’янське *vęg(r)-, на його думку, 

походить із германського *veng- / *ving-, що має відповідник у лит. vingis 

‘звивина, заворот’ [362, сс. 70–72]. У зазначеній версії аргументовано 

проаналізовано основу *vęgr-, однак не з’ясовано функції плавного -r- у її складі. 

Ю.О. Карпенко вважав, що в назві Стривігор (Стрв’яж) відбито три різні 

(хронологічно й мовно) шари – давньоєвропейський, фракійський та 
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слов’янський. Гідронім постав на основі праформи *Strving, ускладненої згодом 

суфіксом -ор [228, сс. 13–14]. За такого пояснення назва Стривігор (Стрв’яж) 

мала б форму *Стрв’ягор, оскільки давнє *Strving › укр. *Стрв’яг.  

Отже, як бачимо, однозначного тлумачення етимології гідроніма 

Стривігор (Стрв’яж) на сьогодні немає. Більшість дослідників схиляється до 

неслов’янського походження цієї назви. Погоджуємося з Я. Розвадовським, 

Л. Беднарчуком, А.П. Непокупним, які трактували назву як складну 

(двокомпонентну) з погляду будови. Труднощі в наших попередників виникали у 

зв’язку з визначенням первісної форми гідроніма з-поміж його численних 

варіантів. 

На наш погляд, базовою формою для етимологічного аналізу назви 

Стривігор є не Стрв’яж, а Стривяж (див. вище Стрывяж) ‹ *Стривягрь, у 

якому препозитивний складник Стри- пов’язуємо з гідронімом Стрий, а 

постпозитивний -вягр – із назвою р. Вягр у суміжному щодо Верхнього Дністра 

басейні Сяну (пол. Wiagr / Wihor). Стривяж ‹ *Стри(й)вягрь10. Форма 

*Стри(й)вя(г)ж зазнала фонетичної трансформації: 1) редукція сонанта -j- у 

скупченні приголосних -j(ь)v- унаслідок занепаду короткого -ь- (докладніше див. 

[576, с. 431]); 2) рефлексація м’якого р’ › -rz- в польськомовному середовищі: 

Str(y)wiąrz › Strwiąż, пор., наприклад, давнє угорь (риба) › пол. węgorz, укр. Свір(ь) 

(гідронім) – пол. Świerz 3) випадіння (спрощення) проривного -г- (-g-) у 

складновимовній сполуці -grz-, пор., наприклад: пол. Rzechorz ‹ Grzegorz [726, II, 

с. 381]. Отже, гідронім *Стривягрь постав у результаті злиття компонентів стрий 

і вягр. На нашу думку, ця назва виникла в період ранньої праслов’янської історії 

Українського Прикарпаття. Давні слов’яни, для яких органічною була річкова 
                                                            
10 О.К. Шапошников також зазначає, що гідронім Стривігор виник у результаті словоскладання потамонімів 
Стрий і Вігор ‹ Вягр ‹ псл. *vęgrъ/ь [574, с. 359]. Однак при цьому він не покликається на автора цієї версії [64а, 
с. 76]. Крім цього, О.К. Шапошников помилково повʼязує пол. -wiąż із псл. *vęgь [574, с. 359], оскільки кінцевий ż 
у -wiąż позначає пом’якшене пол. r’ (-rz-), а не є результатом палаталізації псл. *-g-. Зауважимо, що реконструкція 
ранньопраслов’янських *v’ąg(r)is, *v’įg(r)is, які пропонує дослідник [574, с. 359], безпідставна з фонетичних 
міркувань, адже в праслов’янській мові невідомі голосні ą, į. Припущення О.К. Шапошникова про зв’язок лит. 

vingris зі скіф. ’ϓγρις, точніше з його первинною формою (Σ)ύγρις, начебто зіпсованою переписувачами [574, 

с. 359], непереконливе з огляду на: а) недостатність аргументації еволюції скіф. ’ϓγρις із (Σ)ύγρις; б) фонетичну 
невідповідність гіпотетичного (Σ)ύγρις лит. vingris. 
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назва Стрий ‹ *stryjь ‘річка, потік’ (‹ і.-є. *srū- ‘текти’ із вставним -t- і 

розширювачем -j-; див. далі Стрий), річку, що тече неподалік Вігора (Вягра) 

назвали *Stryjьvęgrь. У структурі цього гідроніма вже в давньоукраїнську добу 

внаслідок занепаду зредукованого ь у слабкій позиції кінця складу утворилося 

скупчення двох сонантів -jv-, початковий -j- у якому згодом випав (див. вище).  

Гідронім Вягр (1097 р. po Viagru [308, c. 125]) також має свою 

етимологічну історію. Я. Розвадовський пояснював його в системі балтійської та 

германської лексики, пор. лит. vingrus ‘кривий’, с.-н.-н. wingeren ‘гнути, кривити; 

повзти’. Як варіантну до кореня *vęgr- › Вягр польський мовознавець наводив 

основу *vęg-, залучаючи на цій підставі для етимології зазначеного *vęgr- (Вягр) 

лтс. vingus ‘швидкий, стрімкий, прудкий’, нім. winken ‘махати, хитати’ ‹ і.-є. 

*ùeng- / *ùenk- ‘гнути, згинати’ [718, c. 40]. Я. Ріґер основу *vęgr- (› Вягр) уважав 

результатом праслов’янської еволюції відповідної індоєвропейської основи, 

відновлюючи для форми *vęgr- семантику ‘крутий; швидкий; зігнутий’ [711, 

с. 176]. Саме цей дослідник спробував пояснити фонетичну будову гідронімного 

варіанта Вігор – вторинна щодо Вягр форма з діалектною видозміною a’ › i та 

вставним o [714, с. 58], пор. ще укр. вугор ‹ псл. *őgrъ [155, 1, с. 436]. 

Дослов’янську природу гідроніма Вягр обстоює Е. Жетельська-Фелешко [728a, 

с. 105], яка, на жаль, не аналізує його структури й апелятивної семантики.  

На основі викладеного можна припускати, що праслов’яни запозичили 

апелятивний архетип для гідроніма Вягр у неслов’янського населення, імовірно в 

германців (германці разом із ранніми слов’янами становили основу пшеворської 

матеріальної культури, нові археологічні відкриття пам’яток якої рубежу і перших 

століть І тис. н. е. у межириччі Одеру й Вісли, на Західному Бузі, Надсянні й у 

Верхній Наддністрянщині показали їх (пам’яток) змішаний (германсько-

слов’янський) характер. Поряд із основним германським компонентом 

спостережено й слов’янські старожитні елементи [18, с. 6]) або ж через балтське 

посередництво (пор. згадане лит. vingrus). Незважаючи на первісно 

неслов’янський характер основи *vęgr-, становлення її фонетичної структури 

відбулося вже на ґрунті праслов’янської мови. Саме тому і Я. Розвадовський, і 
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Я. Ріґер, і А.П. Непокупний виокремлювали твірну основу *vęgr-. Отже, 

реконструйована праформа *Stryjьvęgrь (› Стривяж) відбивала, очевидно, 

семантику *‘крива, вигнута річка’ (таке значення підтверджує гідрографічна 

характеристика р. Вягр (Вігор), яка тече між гірськими хребтами Прикарпаття, 

утворюючи численні коліна [740, XIII, сс. 267–268]). Таким чином, гідронім 

Стривяж (Стрв’яж, Стривігор) не варто кваліфікувати як ілліризм, оскільки 

його фонетика остаточно сформувалася вже на слов’янському ґрунті. 

Назва р. Стрий (п. Дністра; між рр. Кина й Бібрка; нп Верхнє Висоцьке, 

Турка, Ісаїв Турківськ. р-ну, Верхнє Синьовидне Сколівськ. р-ну, м. Стрий, гирло 

нижче м. Жидачів Львів. обл. [467, с. 533]) позначає найбільшу з прикарпатських 

приток Дністра, що опосередковано вказує на її (назви) давню історію в 

зазначеному регіоні.  

О.М. Трубачов етимологізував цей гідронім як генетично неслов’янський 

(іллірійський) на тій підставі, що на слов’янському ґрунті, за його 

спостереженнями, не засвідчено рефлексів і.-є. *srū-, натомість наявні похідні від 

і.-є. *sreu- / *srou-. Це нібито вказує на те, що Стрий ‹ *Stryjь або *Strijь (іллір. i ‹ 

ū) ‹ іллір. *Strū- [525, с. 157]. Як неслов’янський гідронім Стрий кваліфікували й 

інші дослідники, зокрема польський мовознавець Е. Вольнич-Павловська [762, 

с. 458], український лінгвіст Ю.О. Карпенко, який уважав Стрий слов’янізованою 

формою фракійського Істр, що раніше позначав р. Дністер. Автор припускав, що 

фракійський Істр слов’яни сприйняли на тлі лексеми струя, що й зумовило появу 

гідроніма Стрий [224, с. 13; 228, с. 9]. Були й такі дослідники, що пояснювали 

назву Стрий як релікт індоєвропейської епохи (не вказуючи на його етномовну 

належність). Так, Я. Рудницький доводив, що цей гідронім сформувався в 

індоєвропейський період на базі кореня *sreu- ‘рух води; усе, що пливе’ [449, 

сс. 46–47]. Деякі мовознавці пояснювали гідронім Стрий як питоме слов’янське 

утворення. На думку В.П. Петрова, назва Стрий – органічний складник системи 

гідронімів Верхньої Наддністрянщини з основою Стр-, слов’янська мовна 

природа якої очевидна. Учений припускав, що в минулому всі річки басейну 

Верхнього Дністра називалися Стриями. Згодом, за доби історичного 
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слов’янства, цей онім набув архаїчного відтінку й вийшов із активного мовного 

вжитку [413, с. 79; 414, сс. 160–165; 415, с. 126]. Польський лінгвіст Л. Беднарчук 

розглядав гідронім Стрий як дериват від і.-є. *ser- ‘текти’ в ступені редукції та зі 

вставним t на слов’янському ґрунті [615, с. 27]. В.П. Шульгач назву дністерської 

р. Стрий тлумачить у колі відповідників: зх.-поліськ. р. Стрий (п. Видринки 

п. Случі п. Горині; Рівнен. обл.), мікрогідроніма Стрий на Волині, пол. пот. Stryj у 

басейні Вісли. З огляду на те що ця назва не має апелятивної підтримки в 

слов’янському лексиконі, мовознавець реконструював прагідронім *Stryjь 

(*Strūjь) як форму з асемантичним розширювачем -j- від і.-є. *srū- ‘текти’ [587, 

с. 262].  

Підсумовуючи викладене, зауважимо, що брак апелятивних відповідників 

від і.-є. основи *srū- ‘текти’ в сучасному слов’янському словникові не дає 

достатніх підстав для твердження про неслов’янську генезу похідних від неї 

гідронімів, адже відомо, що чимало слов’янських архаїчних апелятивів із топо- і 

гідросемантикою втрачено в діалектній лексиці сучасних слов’янських мов, проте 

вони збереглися як твірні основи відповідних власних географічних назв, пор., 

наприклад, псл. *klęzьma (р. Кляземка в басейні Зх. Бугу), *Dьrica (гр. Δρίτσα – 

гідронім у Беотії [205, с. 56]), *sőbol- › Соболь, Соболиця (гідроніми в басейні Сер. 

Дністра [525, с. 263]) ‹ *Субол- та ін. Погоджуємося з В.П. Шульгачем із приводу 

того, що в основі гідроніма Стрий відбито праслов’янський гідрографічний 

апелятив *stryjь (ранньопраслов’янське *srūĭos) ‹ і.-є. *srū- ‘текти’ з 

розширювачем -j-. На підтвердження реальності в минулому праслов’янського 

апелятива *stryjь свідчать його апофонічні варіанти – р. Струй (Гайстровий) 

(варіант гідроніма Гостра Струга, що тече поряд із р. Снов на Чернігівщині [498, 

с. 197]), блр. діал. струй ‘річище’, рос. діал. струй ‘сніговий замет’ [265, c. 214], 

пор. також неслов’янський аналог – лит. sraujos ‘швидкий (про течію)’ [414, 

сc. 160, 165] з урахуванням давнього чергування ū: oŭ. Крім цього, ймовірність 

слов’янської природи дністерського гідроніма Стрий підтверджує фіксація його 

відповідників в інших слов’янських регіонах – на Українському Поліссі й у 

Надвіслянщині, а також наявність у польського гідроніма Stryj варіантів Strug, 
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Struga, які, по-перше, мають переконливу слов’янську етимологію, оскільки: 

постали на базі псл. *strugъ / *struga ‘річка, потік’, а по-друге, ілюструють той 

самий корінь str-. Пор. ще похідний гідронім Stryjanka в басейні Зх. Бугу, який 

польські топонімісти етимологізують у зв’язку з гідронімом Stryj у басейні 

Дністра ‹ псл. *stry- ‹ *strū- ‹ і.-є. *srū- ‘текти’ [650, с. 163]. 

Гідронім Стрúпа (л. Дністра; нп Золочівка Золочівськ. р-ну Львів. обл., 

сс. Будилків Козівськ. р-ну, Золотники, Гайворонка, Вишнівчик Теребовлянськ. р-

ну, Осівці, Переволока, Русилів, Дуліби, Скоморохи, смт Бучач Бучацьк. р-ну, 

м. Зборів Тернопіл. обл.; варіант Stripa [467, сс. 533–534]) має паралелі в інших 

регіонах України та Славії: р. Стрипа (Стріпа) в басейні Стиру на Волині [584, 

с. 79], р. Стрипа в басейні Зх. Бугу на Львівщині [467, с. 534], пол. Strypa (Bystra) 

[660, с. 124]. Незважаючи на це, О.М. Трубачов розглядав дністерський і 

польський гідроніми як результат еволюції дослов’янського *Strypa (іллір. 

*Stripa) ‹ *Strū-apā – назва-композит із першим складником *Strū- ‹ і.-є. *sreu- / 

*srū- ‘текти, струмувати’ і другим – -apā ‘річка’ (з подальшою синкопою 

початкового а): ‘вода, що тече’ [525, сс. 155–157]. У пропонованому поясненні 

незрозуміло, чому іллір. *Stripa не перейшло на польському ґрунті в закономірне 

*Strzypa. Як двохосновну назву аналізували Стрипу також Л. Беднарчук (складна 

назва з першим компонентом і.-є. *ser- у ступені редукції й зі вставним -t- і 

другим – і.-є. *apa ‘вода’ [615, c. 27]) і В.П. Петров, який, на відміну від 

Л. Беднарчука (вважав Стрипу індоєвропеїзмом), припускав для Стрипи 

слов’яно-балтську генезу: Стри-па ‹ основ Стри-, спорідненої зі Стрий, і -па, 

співвідносної з д.-прусськ. ape, лит. upe ‘річка’: ‘річка + річка’ [417, сс. 57–58]. 

Інакше етимологізує гідронім Стрипа (в басейні Стиру) В.П. Шульгач, 

кваліфікуючи його як континуант псл. *stripa ‹ *stripati ‹ і.-є. *(s)treip- ‹ *ster- 

‘блукати, ганяти; струмінь’. Первісною формою цієї назви дослідник уважав 

Стріпа › Стрипа внаслідок діалектного ствердіння р’ [584, сс. 79–81].  

На нашу думку, гідронім Стрипа слід аналізувати в системі архаїчних 

слов’янських гідронімів басейну Дністра з основою Стри-. Первісною формою 

назви вважаємо Стрипа, а не Стріпа, що могла постати внаслідок 
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польськомовної субституції укр. Стрипа. В основі гідроніма вбачаємо втрачену в 

апелятивному словникові лексему *strypa ‘течія річки’ ‹ і.-є. *srū- ‘текти, 

струмувати’ (зі вставним -t- на слов’янському ґрунті), розширеного 

детермінативом -p-. На підтримку такої версії вказує апофонічний варіант до 

*strypa (чергування oŭ: ū) псл. *strupъ, який Л.В. Куркіна виводить від і.-є. *sreu- 

‘текти’ з p-розширювачем [287, с. 27], а також гідронімний варіант пол. Strypa – 

Bystra, що, цілком імовірно, є семантичною калькою архаїчного Strypa, який у 

місцевому мовному середовищі вже втратив свою внутрішню форму. 

Назва р. Черхáва (п. Бистриці-Тисьменицької; нп Черхава, Велика й Мала 

Озимина Самбірськ. р-ну Львів. обл.; у с. Ралівка того самого р-ну – Черхавка 

[467, с. 67]) неодноразово цікавила дослідників із погляду свого походження. 

О.М. Трубачов виводив її від давнього *čьrxava, що, на його думку, 

сформувався на неслов’янському ґрунті, розвинувшись, імовірно, з іллір. *kirsava 

/ *kirsva ‘чорна річка’. Достатньою підставою для такого припущення дослідник 

уважав начебто споріднену назву річки в басейні Дунаю – античну Κρίσος, 

сучасний угорський гідронім Körös (Fekete-Körös, у якому fekete – ‘чорний’) [525, 

с. 90].  

І. Дуриданов, аналізуючи назву р. *Čьrcha (Crska reka) в басейні Вардару, 

порівнював її з дністерською Черхавою. В обох гідронімах мовознавець убачав ту 

саму основу *čьrx-, вважаючи її, на відміну від О.М. Трубачова, генетично 

слов’янською: *Čьrxa ‹ *čьrxa ‘чорна річка’, пор. лит. kérsas ‘білий і чорний; 

плямистий’ [639, с. 206]. Ю. Удольф також етимологізував дністерську Черхаву як 

слов’янську назву, пов’язуючи її зі спільнокореневими топонімами, як-от: чеськ. 

Čerchl’a, Čerchl’e, Čerchovec [754, с. 607], пор. у цьому ж контексті укр. (карпат.) 

оронім Czerchli [705, с. 93], польський мікротопонім Czerchla (Cyrchla) в Сілезії ‹ 

cyrchla ‘галявина в лісі’ [699, 2, с. 63], топонім Crhla в Сербії ‹ псл. *čьrxl’a / 

*čьrxlь ‹ *čьrxati ‘різати, креслити’ [603, 4, с. 147].  

Ю.О. Карпенко трактував гідронім Черхава як первісно фракійську назву, 

наводячи споріднений, на його погляд, фракійський гідронім Κρίσος (румун. Criş, 

угор. Körös [224, с. 17]).  
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В.Е. Орел етимологізував назву Черхава на слов’янському ґрунті, 

виводячи її від праформи *čьrxavа, мотивованої дієсловом *čьrxati ‘креслити’ 

[388, с. 164]. Слов’янську природу гідроніма Черхава обстоював і В.Л. Васильєв, 

пов’язуючи її, щоправда, з іншою твірною основою: *čьrxava ‹ *čьrxъ ‘чорний’ 

(без ускладнення суфіксальним -n-: *čьrxъ ‹ *čьrxnъ ‹ і.-є. *kirsno) [61, с. 130]. 

Погоджуємося з тими дослідниками, які тлумачили гідронім Черхава як 

слов’янський. Однак гідронімооснову Черх-, на нашу думку, треба 

етимологізувати інакше, не як похідну від псл. *čьrxъ ‘чорний’. Для встановлення 

етимона основи Черх- залучаємо місцевий прикметник черхате (про дно 

р. Черхави – нерівне й горбкувате; с. Велика Білина Самбірськ. р-ну Львів. обл. 

[382]) ‹ псл. *čьrxatъ(jь) ‹ *čьrx- + -at-. Щодо семантики ‘нерівний, горбкуватий’, 

реалізованої базовим *čьrx-, пор. ще зх.-укр. чєрхавий ‘ґудзуватий, сукуватий’ 

[158, 2, с. 1069], ст.-чеськ. črcha ‘лінія, смуга’ [645, I, с. 185]. Наведені лексеми 

уможливлюють реконструкцію праформи *čьrxava (‹ *čьrxa / *čьrxъ ‘горб, 

нерівність’, *čьrxati ‘терти, різати; креслити’), що мотивувала сематику основи 

гідроніма Черхава значенням *‘річка з нерівним, горбкуватим дном або 

відповідним береговим ландшафтом’. 

Назва пот. Язéстрів (п. Стрия п. Дністра; с. Жупани Сколівськ. р-ну Львів. 

обл. [467, с. 634]) належить, за словами О.М. Трубачова, до субстратної, імовірно 

іллірійської, гідронімії басейну Верхнього Дністра. Гідронім Язестрів 

мовознавець кваліфікував як результат місцевого розвитку іллір. *ēze-strov-, у 

якому складник *ēze- відбиває семантику, мотивовану і.-є. *oi-gh- ‘один’, 

щоправда, з іншим розширювачем, а -strov- ‹ і.-є. *srou- ‘течія’. З погляду 

семантики твірних основ Язестрів – ‘потік, що не розгалужується (не 

роздвоюється)’ [525, сс. 157, 182]. У цьому поясненні незрозуміло, чому функцію 

сполучного голосного між компонентами наведеного гідроніма виконує голосний 

е, а не о. Крім цього, автор не наводить споріднених назв із палеобалканськими 

ареально-мовними зв’язками.  

Ю.О. Карпенко також розглядав гідронім Язестрів як двохосновний, 

пов’язуючи його перший компонент із закарпатським потамонімом Іза, що, на 
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його думку, постав на основі давньоєвропейського кореня *eis- / *ois- / *is- 

‘швидкий’ із подальшим одзвінченням s › z на фракійському ґрунті. За версією 

лінгвіста, цю назву фракійці запозичили від давніх європейців (незрозуміло, 

правда, яких. – С.В.) ще до приходу слов’ян у Карпати. Саме фракійці начебто 

додали до основи iz- компонент -strov зі спорідненим значенням. Таким чином, 

внутрішню форму цього гідроніма визначала ознака ‘швидкий + швидкий’. 

Сучасна назва Язестрів, зазначав Ю.О. Карпенко, виникла вже в слов’янському 

мовному середовищі, де початкове і › я, пор. аналогічну зміну в парі Ізвір – Язвір 

[228, с. 14]. Обґрунтовуючи свою гіпотезу, дослідник, проте, не врахував, що 

закарпатський гідронім Іза (в угорських джерелах – Izapataka) може мати інакшу, 

слов’янську, етимологію: Іза ‹ *Яза ‹ псл. *ězъ ‘гребля, загата’, пор. укр. діал. íза 

‘верхній край рибальської снасті’ [203, сс. 83–84], ізóк ‘загата в річці для ловіння 

риби, яз’ ‹ псл. *ězъ або *(j)ēzъ [155, 2, с. 323].  

Як і наші попередники, назву пот. Язестрів розглядаємо як двохосновну 

Яз-е-стров. Певні труднощі виникають у зв’язку з атрибуцією першого 

компонента Яз-, оскільки, в разі його ототожнення з укр. яз ‘гребля, загата в річці’ 

[463, 2, c. 197], діал. (карпат.) яз ‘гребля, загата’ [65, c. 84] ‹ псл. *ězъ [603, 6, 

сc. 59–60], гідронім *Язестрів повинен був би мати первісну форму *Язостров › 

суч. Язострів, пор., наприклад, споріднений iз погляду структури мікротопонім 

болг. Язовира (частина села) ‹ язовир [145, c. 631]: язовир ‘велике штучне озеро; 

водосховище з греблею’ [48, c. 1130]. Препозитивний компонент Яз- у назві 

Язестрів ‹ Язестров можна пов’язувати і з укр. язь ‘прісноводна риба родини 

коропових’ ‹ псл. *jazь [155, 6, c. 539], *azь [603, 1, c. 103]. До речі, цей різновид 

риби поширений, крім інших регіонів України, і в Карпатах [542, 2, c. 432]. За 

такої інтерпретації основи Яз- гідроніма Язестрів можна обґрунтувати появу саме 

сполучного голосного е, що закономірний після м’якого приголосного, пор., 

зокрема, рос. діал. язевый ‹ язь [128, IV, c. 675], пор. ще гідронім Язь у Молдові й 

Україні (тече в межах Білгород-Дністровськ. р-ну Одес. обл.) [URL: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Язь-(річка) (дата звернення: 26.09.2017)]. Другий 

компонент -стрів ‹ -стров сягає, очевидно, псл. *-strovъ ‘течія, струмінь, потік’ ‹ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8C-(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
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і.-є. *srouos, на підтримку якого вказують д.-інд. srava, лит. srãvas ‘течія, потік’, 

srovė ‘сильна течія, потік’ [603, 30, c. 81]. Викладене уможливлює реконструкцію 

праформи *jazestrovъ / *azestrovъ ‘язевий потік’, пор. споріднений iз погляду 

мотивації доонімної семантики гідронім Короп’я (р., л. Дністра; с. Маринопіль 

Галицьк. р-ну Івано-Франків. обл. [467, c. 273]) ‹ короп’я (річка) ‹ короп(и). 

Лінгвістичні аргументи – фонетика й морфемна будова проаналізованих 

гідронімів, їхні словотвірні моделі, а також ширший ареал споріднених назв і 

апелятивної лексики, позамовна інформація – топографічна характеристика 

місцевого ландшафту – дають переконливі підстави для спростування висловленої 

О.М. Трубачовим і підтриманої цілком чи частково іншими дослідниками – 

Д.Я. Телегіним та Ю.О. Карпенком – гіпотези про іллірійську генезу верхньо- та 

середньодністерських назв річок і потоків Багінка (Бахонка), Багінський 

(Бахонский, Бахенский), Барбара, Бутельський, Бутивля, Гериня, (Гнила і Золота) 

Липа, Джуринь, Дупа, Дустрів, Жван (Дзван), Жон (Зон), Занів, Луква, Орава, 

Стривігор (Стрв’яж), Стрий, Стрипа, Черхавка, Язестрів. Висновок про 

формування зазначених гідронімів на основі іллірійських етимонів було зроблено 

внаслідок помилкового підходу до інтерпретації цих назв, а саме: 1) урахування 

лише формальних кореневих збігів українського гідроніма з його начебто 

західнобалканським відповідником; 2) штучне виокремлення словотвірних 

формантів у структурі українських назв і зближення їх зі структурними 

елементами гіпотетично палеобалканських топонімів; 3) аналіз ізольованого 

онімного факту поза його ймовірними зв’язками зі спорідненими слов’янськими 

топонімами.  

З цього приводу зауважимо, що підставами для віднесення тієї чи тієї 

назви до субстратної (наприклад, іллірійської) є такі ознаки: 1) гідронім (топонім) 

не має зрозумілої слов’янської етимології, тобто формальну структуру цієї 

конкретної назви не можна пояснити на слов’янському ґрунті; 2) наявні 

суцільнолексемні відповідники ймовірно субстратного (іллірійського) гідроніма 

(топоніма) на території, де відзначений відповідний (іллірійський) етнос (західна 

частина Балканського п-ва). Як показав здійснений структурно-семантичний 
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аналіз наведених назв, локалізованих у басейні Верхнього й Середнього Дністра, 

ці гідроніми не мають суцільнолексемних відповідників у топоніміконі Західних 

Балкан, які, власне, й були осередком тривалого перебування іллірійців. Це 

підтверджує думка знаного дослідника балканської топонімії В.І. Георгієва, що 

іллірійська мова не була поширена далеко за межами західної частини 

Балканського п-ва [89, с. 7].  

Цілком імовірно, що на виокремлення прошарку так званої іллірійської 

гідронімії в басейнах Верхнього й Середнього Дністра (а також і в північних та 

північно-західних регіонах України) вплинуло, з одного боку, пізнє 

праслов’янське освоєння Карпат, а отже, часткова асиміляція слов’янами 

попереднього населення цього терену, а з другого – теорія панілліризму, згідно з 

якою, іллірійські топоніми знаходили і в Прибалтиці, і в Іспанії, і в Польщі та в 

інших європейських регіонах, що призвело до помилкового їх (топонімів) аналізу 

й нехтування тими мовними закономірностями, на основі яких розвинулася та чи 

та назва [367, с. 35]. На підтвердження викладеного наведемо слова 

Ю.О. Карпенка, який слушно вважав, що не варто реанімувати панілліризм, а 

також перебільшувати іллірійський гідронімний внесок у формування 

топонімікону Українських Карпат. В етнічній історії цього регіону не було 

іллірійського періоду, натомість був давньоєвропейський (очевидно, 

пізньоіндоєвропейський. – С.В.), фракійський і слов’янський [227, с. 43]. 

Звичайно, не можна цілком заперечувати впливу іллірійського етносу на 

етномовну історію українсько-карпатського ареалу (більше можливостей, на 

переконання Ю.О. Карпенка, для виокремлення іллірійського прошарку в 

місцевому оніміконі мають закарпатські топоніми з урахуванням власних 

географічних назв прилеглих словацьких територій [240, с. 69]). Він, напевно, був, 

хоч і незначний, зумовлений частими міграціями давньоєвропейського населення. 

Очевидно те, що іллірійці, на відміну від фракійців, тут довго не перебували. Про 

це свідчить відсутність елементів іллірійської мови в діалектному українському 

словникові. Такі елементи обов’язково б з’явилися в разі тривалого перебування 

іллірійського етносу в досліджуваному регіоні. На думку І.М. Желєзняк, 
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іллірійський вплив на слов’янський етноконтинуум був незначний, а «іллірійська 

інфільтрація на Правобережній Україні відбувалася, очевидно, за умови 

вростання іллірійського мовного шару в автохтонну праслов’янську мовну 

тканину» [165, с. 35]. Отже, етимологічний аналіз так званих «іллірійських» 

гідронімів у басейні Верхнього й Середнього Дністра, враховуючи зазначені вище 

мовні й позамовні чинники, уможливлює перегляд попередніх версій і дає 

підстави розглядати їх, гідроніми, як слов’янські утворення з різною хронологією. 

 

2.2.1. Гідроніми з імовірними іллірійськими основами 

 

Перш ніж здійснювати етимологічний аналіз гідронімікону давно 

заселеного ареалу, як-от прикарпатсько-карпатського, треба докладно вивчити 

його етнічну історію, яка так чи інакше позначилася на формуванні місцевого 

топонімікону. Відомо, що гідронімія й ширше – топонімія завжди відбиває у 

своєму складі мовні сліди етносів, що проживали на певній території протягом 

тривалого часу. Стосовно Українського Прикарпаття, окресленого басейном 

Верхньо-Середнього Дністра, то історики й археологи здавна відзначали тут 

перебування в дослов’янський період палеобалканського населення, зокрема 

іллірійців. Дослідники припускають, що іллірійці перемістилися в басейн 

Верхнього Дністра з території Польщі – з межиріччя Одеру й Вісли [690, с. 59; 

676, с. 4]. Точний час їхньої міграції в цей регіон установити сьогодні складно. 

Вважають, що це сталося приблизно в І тис. до н. е. [676, с. 4; 688, с. 5]. Більшість 

дослідників праслов’янсько-іллірійських контактів схиляється до думки, що давні 

слов’яни зіткнулися з іллірійцями в Прикарпатті на межі старої й нової епох [690, 

сс. 78–79; 333, с. 63]. У цей період слов’яни якраз почали освоювати Карпати [30, 

с. 23], проникаючи сюди з території Польщі уздовж Західного Бугу (носії 

пшеворської археологічної культури [257, c. 81]) й лісостепової частини 

Наддніпрянщини (представники зарубинецької археологічної культури [30, c. 28; 

257, c. 61]).  
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Таким чином, передісторія Верхньої й Середньої Наддністрянщини 

змушує зважати на факт контактів іллірійців і праслов’ян у цьому ареалі на межі 

старого й нового часу. О.М. Трубачов зазначав, що давні слов’яни зіткнулися з 

іллірійцями, заселяючи терени, де ще зберігалися залишки іллірійського 

населення – у Чехії, Паннонії, Прикарпатті. Лише так, на його думку, можна 

обґрунтувати абсолютні топонімні збіги – оронім Дукля (назва гірського перевалу 

в Карпатах), топонім Дукља в Чорногорії й антична географічна назва Δόκλεα, яку 

згадує ще Птолемей [529, c. 50]. Однак важливо відзначити, що вплив 

іллірійського мовного субстрату на праслов’янський лінгвоконтинуум був 

незначний. Праслов’янські племена, зауважував В. Кучка, не зазнали 

інтенсивного впливу з боку праіллірійців [668, c. 113]. За словами 

Г.А. Ільїнського, іллірійці залишили дуже мало слідів у мові слов’ян: «Ми не 

знаємо жодного праслов’янського слова безсумнівно іллірійського походження» 

[199, c. 34].  

Отже, про іллірійський вплив на праслов’янське населення прикарпатської 

Наддністрянщини можна говорити лише на підставі деяких збігів у слов’янському 

та західнобалканському (іллірійському) топоніміконі. Це значною мірою 

ускладнює аналіз конкретних іллірійсько-слов’янських топонімних паралелей (чи 

формально співвідносних топонімооснов), спонукаючи дослідника до обережних 

висновків з огляду на значну кількість спростованих «іллірійських» етимологій 

дністерських гідронімів (див. вище). Треба, напевно, враховувати й можливість 

тлумачення того чи іншого гідроніма як на слов’янському, так і на іллірійському 

ґрунті. На ймовірність такої неоднозначної інтепретації вказував також і 

Т. Мілевський [690, c. 47]. 

Відповідно до методики дослідження архаїчної топонімії назву 

гідрооб’єкта можна вважати питомою, тобто генетично слов’янською, якщо вона 

має задовільне тлумачення в системі слов’янської апелятивної та онімної лексики. 

Якщо ж гідронім не має апелятивно-онімної підтримки на слов’янському ґрунті, 

але для нього зафіксовано історично підтверджений іллірійський відповідник, то 

це гіпотетично може свідчити про ймовірність іллірійської етимології. Крім 
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цього, варто враховувати й те, що праслов’яни впродовж тривалого періоду 

слов’янізації Карпат (І–V ст. н. е. [506, c. 477]) асимілювали неслов’янські етноси 

(фракійці, іллірійці, кельти), які проживали там до них. Унаслідок цього 

праслов’янська топонімна система, сприйнявши чужомовну власну географічну 

назву, адаптувала її до своєї фонетики і морфології. У контексті викладених 

міркувань розглянемо гідроніми Бая й Кудавець, які, на нашу думку, не можна 

вважати однозначно слов’янськими через імовірність їхнього зв’язку з 

іллірійськими топонімними реліктами. 

Гідронім Бáя (р., п. Рудки л. Нічлави л. Дністра; поблизу Серету, між 

рр. Ставки і Глибічок; Тернопіл. обл. [467, c. 36]) не має аналогів в інших регіонах 

України. Щодо інослов’янських теренів, то, можливо, формально спорідненою з 

дністерським потамонімом Бая є назва пот. Baj у басейні Вісли [660, с. 59]. 

Зазначені гідроніми в разі їх слов’янського походження можна розглядати в 

системі похідних від дієслова *bajati ‘говорити, балакати’, як-от: укр. діал. бай 

‘байкар’ [155, 1, c. 157], рос. діал. бáя ‘прізвисько веселої балакучої жінки’, серб. 

діал. бája ‘чари’, слвн. bája ‘чари, заклинання’ [603, 1, c. 137], пол. baj ‘казкар, 

пліткар’ [741, I, c. 83].  

Наведені апелятиви уможливлюють тлумачення назви Бая як гідроніма-

метафори. Пор. типологічно споріднені (з погляду семантики) рос. гідроніми 

Болтун (колишні Новгород. і Ярослав. губ.), Болтуха (колишня Саратов. губ.; за 

характером шуму [195, с. 60]), Говоруха в колишніх В’ятській і Пермській губ. 

Росії [766, I, с. 465]. Схоже пояснення для назви р. Бая пропонує дослідник 

гідронімікону Західного Поділля Я.П. Редьква, відновлюючи таку апелятивну 

семантику гідроніма Бая – *‘річка зі спокійною, повільною течією’ [439, с. 15]. 

З іншого боку, гідронім Бая можна етимологізувати як неслов’янську 

назву з глибокою архаїкою основи, що має відповідники в іллірійському 

топоніміконі, пор., наприклад, іллір. топоніми Baia (без чіткої локалізації), 

спільнокореневий Baiula (сучасна Підгориця [688, с. 73]). Підставою для такого 

припущення слугує обмежений ареал гідроніма Бая (назву Baj у басейні Вісли 

також можна кваліфікувати як іллірійський релікт з огляду на локалізацію давніх 
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іллірійців у цьому регіоні, на що вказує, до речі, етимологія самого етноніма 

іллірійці – первісно ‘мешканці на берегах Вісли’ [529, сс. 50–51]) і наявність 

абсолютного відповідника в іллірійському топоніміконі. Однак через брак 

апелятивної лексики іллірійської мови складно докладніше проаналізувати 

зовнішню і внутрішню форму іллірійського Baia. Можливо, іллір. Baia ‹ і.-є. *bhā- 

‘блистіти, сяяти, світити’ [706, с. 104]. Ознаку ‘блискуча’, ‘світла’ досить часто 

ілюструє апелятивна семантика гідронімооснов, пор., зокрема, укр. назви 

гідрооб’єктів Блискýчий, Блистýн, Свíтла, Світлúця в різних регіонах [467, 

сс. 18–19, 492]. 

Менш імовірною видається етимологія дністерського гідроніма Бая як 

східнороманського (румунського) вкраплення в топонімну систему Західного 

Поділля (пор., наприклад, численні румунські топоніми Baia Nouă, Baia de Criş, 

Baia de Aramă, Baia de Petrol та ін. ‹ румун. baie ‘соляна копальня’, ‘джерело з 

мінеральною водою’ [664, с. 52]), адже гідронім Бая засвідчений у регіоні, не 

дотичному до ареалу українсько-румунських контактів. Такі зв’язки характерні 

для інших українських теренів – Північної Буковини, Прикарпаття та Закарпаття 

[458, с. 773]. Інакше кажучи, ареною українсько-румунських контактів, добре 

задокументованих для періоду XIV–XV ст., були буковинські та покутські землі 

[576, с. 988], що й зумовило лексичні запозичення з румунської мови насамперед 

у буковинські й гуцульські говори української мови [430, с. 247]. Зауважимо 

також, що саме в Українському Прикарпатті (передусім на Івано-Франківщині) 

широко представлені топоніми, мотивовані укр. діал. бáня ‘солеварня’ [155, 1, 

с. 136], гуцул. ‘соляне джерело; солеварня’ [657, с. 32], ‘солеварня; каменоломня’ 

[127, с. 21], спорідненим щодо семантики з румун. baie, пор., наприклад: 

пот. Бáня на Івано-Франківщині [467, с. 33], пот. Бáнний у басейні Пруту (там 

само), численні мікротопоніми Бáня в різних р-х Івано-Франківської обл. [81, 

сс. 22–23]. Отже, аналізований гідронім Бая можна тлумачити або як слов’янську 

назву-метафору (‹ псл. *bajati ‘говорити, балакати’), або як засвоєну форму іллір. 

Baia. 
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Назва пот. Кудавéць (п. Стрия п. Дністра; с. Манків Турківськ. р-ну Львів. 

обл. [467, c. 299]) не має, наскільки вдалося простежити, відповідників в інших 

регіонах України й Славії. Формально її можна розглядати як утворення із 

суфіксом -ець від топонімооснови Кудав- або ж як результат онімізації 

незасвідченого апелятива *кудавець.  

Пошуки споріднених назв із основою Кудав- у слов’янському ареалі не 

дають очікуваного результату. Етимон основи Кудав- неоднозначний. Її можна 

тлумачити як: 1) результат видозміни первісної *Кодав- (огублення о › у під 

впливом задньоязикового к-, пор. аналогічну зміну в укр. діал. (бойк.) кучерга 

‘кочерга’ [384, 1, c. 399], наддністр. купáч ‘копач’ [580, c. 155]) ‹ *Кълдав- 

унаслідок абсорбції сонорного -л-. Саме так пояснює гідронім Кудавець 

Р.М. Козлова, відновлюючи праформу *Kъldavъ(-a, -o), яку, на її думку, на 

апелятивному рівні можна зіставляти з рос. діал. кондава ‘рівне дерево із сучками 

вгорі’ [216, c. 148]. Справді, такі фонетичні зміни підтверджує 

східнослов’янський діалектний матеріал: 1) випадіння сонорного -л-: укр. кудан 

‘палиця, булава’ ‹ кувдан / кулдан [155, 3, с. 123], блр. діал. кадыр ‘посуд, 

видовбаний із суцільного шматка дерева ‹ кълдыр [216, c. 181]; 2) денталізація -л- 

перед зубним -д-: рос. діал. кондей ‘чаклун’ [464, 14, с. 246] ‹ *kъldějь [216, 

c. 167]; 2) форму з первинним у ‹ псл. *u, яка могла сягати гіпотетичного *kud- ‹ і.-

є. *kou- ‘гнути, згинати’ [759, I, c. 370] з розширювачем кореня -d-, пор. похідне 

лит. kaudis ‘норка’ (‘гнучка’), співвідносний гідронім лит. Kaudeška ‹ Kaud- [757, 

c. 150]. Ознака вигнутості, як відомо, мотивувала семантику багатьох 

гідронімооснов. Отже, в разі питомого (слов’янського) походження гідроніма 

Кудавець як деривата від контактного *Кудав(а) не можна категорично 

стверджувати, що він розвинувся з *Kъldav-, тому що немає аргументованих 

підстав для заперечення його постання з *Kudav- ‹ *kudav- ‘вигнутий, 

викривлений’ ‹ *kud- ‹ *koud- (дет. див. [64, сc. 7–8]). На підтримку такої 

реконструкції наведемо д.-інд. ka-kud ‘верх, вершина’, корінь якого мотивований 

і.-є. *kou- ‘гнути, згинати’ [706, c. 588].  
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З іншого боку, відсутність абсолютних слов’янських відповідників для 

гідроніма Кудавець чи топонімооснови Кудав-, а також історично зумовлена 

ймовірність іллірійського субстрату в досліджуваному регіоні уможливлюють 

зіставлення гідронімооснови Кудав- з іллірійським оронімом Candavia [704, c. 48]. 

Цю назву, згідно з фонетичними закономірностями своєї мови (-an- › ő), 

праслов’яни могли засвоїти у формі *Kődav-. У цьому разі топонімооснова Кудав- 

‹ *Kődav- – результат слов’янської адаптації основи іллір. Candav-, пов’язаної, 

напевно, з і.-є. *kondo- ‘щось стиснуте’, д.-інд. kanda- ‘горб, випуклість’, лит. 

kànduolas ‘ядро, стрижень’ [706, c. 559]. Щоправда, Р.М. Козлова іллірійський 

оронім Candavia вважає слов’янізмом і зводить його до псл. *Kъldav- [216, c. 148]. 

Зауважимо, однак, що іллірійці з’явилися на Балканах раніше від слов’ян, тому 

іллір. Candavia могло постати самостійно на базі згаданого і.-є. *kondo-. 

У результаті етимологічного аналізу гідронімів Бая і Кудавець не вдалося 

однозначно встановити мовну належність їхнього етимона. Гіпотетично ці назви 

можна кваліфікувати, враховуючи ймовірні формальні зміни в їхній структурі, як 

генетично слов’янські, однак відсутність подібних утворень на архаїчних 

слов’янських теренах, а також спільнокореневих апелятивів із топографічною 

семантикою, натомість фіксація формально співвідносних назв у регіонах із 

іллірійським етнічним елементом дає підстави припускати їхню ймовірну 

неслов’янську природу. Такий висновок ґрунтуємо на тому, що на неслов’янське 

(гіпотетично іллірійське) походження гідроніма (топоніма) вказує насамперед 

відсутність апелятивних та онімних відповідників на місцевому (слов’янському) 

ґрунті й наявність суцільнолексемних паралелей в ареалі, у якому історично 

засвідчено перебування іллірійського етносу. 

 
2.3. Псевдокельтська гідронімія 

 
Для того щоб з’ясувати, чи позначився кельтський вплив на гідроніміконі 

прикарпатської частини басейну Дністра, необхідно встановити час появи кельтів 

у Карпатському регіоні загалом і в Українському Прикарпатті зокрема, 

докладніше вивчити питання про їхні міграції, імовірні поселення в цьому ареалі, 
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контакти з дослов’янським населенням Карпат і можливу взаємодію із 

слов’янським етносом, який заселив ці терени, починаючи з перших століть нової 

ери. 

Відомо, що прабатьківщиною італо-кельтської групи племен були басейни 

Верхнього Дунаю, Рейну й Майну [692, c. 66]. Археологи пов’язують із кельтами 

латенську матеріальну культуру V–I ст. до н. е. Унаслідок впливу низки зовнішніх 

чинників (спочатку тиск Римської імперії, пізніше – германських племен) у IV–

III ст. до н. е. відбулася потужна кельтська експансія на Британські острови, 

територію Франції, Піренеїв, Апеннінського і Балканського півостровів [180, 

c. 43]. Згідно з даними археології, протягом IV ст. до н. е. кельти з’явилися у 

Верхній і Середній Сілезії (Польща [694, c. 67]), куди вони перемістилися з Чехії 

та Моравії [676, сc. 3–4]. Упродовж ІІІ ст. – 2-ї половини ІІ ст. до н. е. кельтські 

племена заселили всю Південну Польщу – від Нижньої Сілезії до верхів’їв Вісли. 

У цей же період окремі їхні групи просунулися в бік Українських Карпат. 

Хронологічні межі кельтської експансії в Карпато-Дністерський регіон 

дослідники визначають ІІІ ст. до н. е. – І ст. н. е. [200, c. 199].  

Першим регіоном сучасної України, що зазнав кельтського впливу, 

історики називають Закарпаття, зокрема Верхнє Надтисся. Кельти закріпилися тут 

у 2-й пол. IV ст. до н. е., відтіснивши i частково асимілювавши корінну 

фракійськомовну людність [211, сc. 135–136]. Час розквіту кельтської культури на 

Закарпатті припадає на І ст. до н. е. – період найінтенсивнішого розвитку 

матеріальної культури та соціальної організації кельтів у всій Європі [209, c. 24]. 

На потужний кельтськогосподарський осередок пізньолатенської доби на 

Закарпатті вказували також Я. Філіп і З. Возняк [642, c. 511; 765, c. 180]. Чимало 

дослідників припускає, що із Закарпаття через карпатські перевали деякі групи 

кельтських племен могли проникати і на Прикарпаття. Про це свідчать виявлені 

археологами кельтські артефакти в Північно-Східному Прикарпатті. Проте 

кельтські старожитності латенського періоду на північ від Карпат представлені 

лише окремими знахідками металевих виробів. Тільки на поселенні поблизу 

с. Бовшів Галицького р-ну Івано-Франківської обл. Л.І. Крушельницька розкопала 
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одне житло-напівземлянку з кельтською гончарною керамікою. Це вказує на те, 

що якісь нечисленні групи кельтів проникали й у басейн Дністра [15, c. 196]. 

Дослідниця датує це поселення І ст. до н. е., припускаючи, що кельти могли 

прийти у Верхньо-Середню Наддністрянщину або з Південної Польщі, або із 

Закарпаття, подолавши карпатські перевали [279, c. 122]. На сьогодні це фактично 

єдине археологічне підтвердження перебування кельтів у Північно-Східному 

Прикарпатті, що не дає однозначної відповіді про характер і тривалість 

кельтського впливу на регіон басейну Дністра в його прикарпатській частині. На 

думку, А.Д. Мачинського, група кельтського чи кельтсько-іллірійського 

населення (ІІ–І ст. до н. е.), яка займала окремі райони Верхньої 

Наддністрянщини, найімовірніше, не була значною. До рубежу н. е. вона 

розчинилася в середовищі більш численного (фракійського? – С.В.) іншомовного 

населення [334, c. 41].  

З одного боку, природу нечисленних знахідок кельтської матеріальної 

культури (деякі предмети в пшеворських похованнях), виявлених у Прикарпатті, 

можна пояснити торговельними зв’язками місцевого населення з кельтами, з 

другого – виявлення в 60-х рр. ХХ ст. решток давнього поселення в Бовшеві 

(наявність поселення свідчить про тривалість перебування відповідного етносу в 

певному регіоні) вказує, імовірно, на інфільтрацію деяких груп кельтського 

населення у Прикарпаття. Це могло статися внаслідок осідання невеликих груп 

кельтів серед місцевого населення з дальшою швидкою асиміляцією чужинців 

[210, c. 8].  

Отже, більшість дослідників не піддає сумніву факт кельтсько-

слов’янських взаємин. В.В. Сєдов, зокрема, зазначав, що сусідами праслов’ян 

були ті кельти, що розселилися в Сілезії та Малопольщі. Саме в цих регіонах 

археологічно простежуються кельтсько-слов’янські контакти [456, сc. 102, 104]. 

Ф.Д. Климчук розширює цей ареал, називаючи, крім Південної Польщі, ще й 

Чехію та Українські Карпати [247, c. 23]. На карпатську зону кельтсько-

слов’янських етномовних зв’язків указує також В.Г. Таранець [504, c. 111].  
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Однак визнання історичного факту кельтсько-слов’янських контактів 

потребує підтвердження на основі лінгвістичних даних. Деякі дослідники 

наголошують на випадковому характері кельтсько-слов’янських лексичних 

ізоглос [407, c. 138]. Так, Г.А. Ільїнський зазначав, що кельти в давні часи дуже 

рідко й епізодично стикалися зі слов’янами, а отже, не могли сильно вплинути на 

їхню мову. З-поміж очевидних кельтизмів у слов’янському словникові він називав 

лише лексеми брага і слуга [199, c. 37]. Пошуки кельтизмів у слов’янській лексиці 

ускладнює й те, що на сьогодні фактично немає жодних відомостей про мову, 

якою розмовляли кельти в історично підтверджених місцях свого перебування. За 

словами Т. Лера-Сплавінського, ми не можемо навіть приблизно визначити 

форми слів, які слов’яни могли запозичити від кельтів, що зумовлює непевність 

різноманітних кельтських реконструкцій у лексичній сфері [676, c. 5]. Від 

кельтських мов Середньої Європи, поширених на її теренах у IV–III ст. до н. е., не 

лишилося майже жодних слідів, а відомі нині західнокельтські діалекти, що 

помітно відрізняються від східних, не дають незаперечних доказів, щоб твердити 

про ті чи ті кельтсько-слов’янські ізоглоси [456, c. 97].  

Це означає, що формальний збіг певного слов’янського апелятива чи 

топоніма з якоюсь лексемою, засвідченою в живих сучасних кельтських мовах, не 

вказує переконливо на кельтську генезу такого слов’янського слова. У таких 

випадках, очевидно, важливо диференціювати так звані запозичення і спільні 

утворення на спільноіндоєвропейському ґрунті. Єдиним критерієм віднесення тієї 

чи іншої слов’янської лексеми до кельтизмів має бути наявність для неї 

етимологічно споріднених слів у сучасних кельтських мовах й ізольованість її в 

слов’янському словникові. Стосовно топонімів, то, як слушно відзначав Т. Лер-

Сплавінський, із кельтами гіпотетично можна пов’язувати лише ті власні 

географічні назви, які мають відповідники на історичних кельтських теренах [676, 

сc. 4–5] за відсутності таких у слов’янському топоніміконі. Саме з такого погляду 

розглянемо гідроніми Бакота, Бібрка, Сукіль, Щирець, які деякі дослідники 

вважають імовірними кельтизмами в басейнi Верхньо-Середнього Дністра. 
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Назву р. Бáкота (л. Дністра) локалізовано в однойменному селі 

Кам’янець-Подільськ. р-ну Хмельниц. обл. [467, c. 31]. Це літописний топонім. 

Уперше в писемних джерелах його відзначено 1240 р. у формі «во Бакотоу», 

1241 р. – «ко Бакотѣ» [154, c. 18]. Ранні історичні фіксації оніма Бакота 

засвідчують його в незмінній щодо сучасної формі, що дає підстави розглядати 

його пізніші варіанти – Бекота, Бокота [154, c. 18] – як вторинні щодо Бакота. 

На це вказують також паралелі для аналізованої назви, відзначені в суміжних 

регіонах України: ст.-укр. ойконім Бакота на Волині (1463 р.) – тепер с. Бакоти 

Кременецького р-ну Тернопільської обл. [541, c. 320], укр. прізвище Бакýта [442, 

1, с. 25] ‹ *Бакота (у ‹ о під впливом попереднього задньоязикового к), пор. іще 

антропоніми хорв. Bakota, Bakotić, Bakotin [678, c. 19]. 

Наведений матеріал свідчить про поширення назви Бакота в 

слов’янському онімному просторі, що спонукає шукати її етимон на 

слов’янському ґрунті всупереч К.М. Тищенку, який в основі гідроніма Бакота 

вбачав кельт. (кімр.) bach ‘гак, гачок; кут, різкий поворот, закрут річки’ [509, 

c. 255]. Ця кельтська лексема має відповідники в інших індоєвропейських мовах, 

як-от: д.-ірл. bacc ‘каблук, вигнута палиця’, лат. baculum ‘палиця’ ‹ і.-є. *bak- 

‘колоти, різати, штовхати, бити’ [706, c. 93], пор. іще омонім д.-герм. bak ‘вода, 

потік’ = нім. Bach ‘т. с.’ ‹ і.-є. *bheg- / *bhog- ‘проточна вода’ [296, сc. 86–87]. 

Формально будь-яку з цих лексем можна порівнювати з гідронімоосновою назви 

Бакота, однак таке зближення без з’ясування її словотвору, зв’язку з іншими 

подібними утвореннями видається випадковим і лінгвістично необґрунтованим.  

Дослідники неодноразово цікавилися етимологією гідроніма (ойконіма) 

Бакота. Одні вважали первинним гідронім, інші – ойконім, але жоден із них не 

запропонував докладного пояснення структури й апелятивної семантики назви 

Бакота. В.П. Нерознак кваліфікував гідронім Бакота як первинний, не 

розкриваючи деталей його структури [368, с. 16]. Л.Т. Масенко припускає зв’язок 

ойконіма Бакота зі ст.-укр. боуката (‹ молд. букáтэ) ‘шматок’ чи з блр. діал. 

букóта ‘гора округлої форми’ [154, c. 18]. Таке пояснення малоймовірне 

передусім із фонетичних міркувань. С.Є. Вайнтруб, місцевий (подільський) 
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краєзнавець, тлумачив назву Бакота як утворення з префіксом ба- і коренем         

-кот- на позначення ‘хотіння’: Бакота – *‘бажане місце’ (див. [70, c. 6]). Така 

версія також непереконлива з огляду на різну фонетику коренів -кот- і -хот- 

(незрозуміло, наприклад, які мовні чинники зумовили видозміну к › х, не наведено 

жодного прикладу такої субституції в апелятивній лексиці). Російський дослідник 

В.І. Марков етимологізує назву Бакота на основі ст.-монг. böketü ‘горбатий’ [314, 

с. 201]. Таке тлумачення вразливе з фонетичних міркувань (тюрк. ö ніколи не 

переходило в слов’янське а; див. далі підрозділ про тюрк. гідроніми) 

Свого часу ми запропонували пояснення гідроніма Бакота як вторинної 

форми щодо *Баколта, у якій ба- – префікс, -ко(л)т- – корінь з абсорбованим 

сонорним -л- (щодо аналогічного явища поглинання плавного -л- у структурах tъlt 

пор., наприклад, укр. кóвтях ‘кізяк’ (‹ колт-) і кóтях ‘т. с.’ [155, 2, c. 488]). Для 

кореневого -колт- ‹ -кълт- відновлено семантику *‘щось криве, викривлене’ [216, 

сc. 96, 101; див. ще 64б, сc. 11–12]. Сьогодні цю версію вважаємо надміру 

ускладненою, хоч теоретично можливою. Імовірнішим видається тлумачення 

гідроніма Бакота як лексико-семантичного деривата від утраченого в сучасному 

словникові апелятива *bakota, який реконструюємо на підставі слвц. bakot 

‘мекання кози, бекання вівці’ [743, І, c. 89], що етимологічно споріднений із ст.-

укр. бакати ‘лаяти, лихословити’ [475, 2, c. 12], блр. бáкаць ‘багато говорити, 

базікати’ [378, c. 13], рос. діал. бáкать ‘говорити, розмовляти’, серб. і хорв. bakati 

‘лаятися’, чеськ. bakati ‘сварити, підбурювати когось’, діал. bákat ‘багато 

говорити’, пол. заст. bakać ‘(весело) кричати’ [603, 1, сc. 141–142]: *bakota ‹ 

*bakati + суфікс -ot(a) (щодо аналогічного словотвору пор. блр. діал. букóта 

‘пагорб’, ‘глибоке місце в річці’ ‹ псл. *bukati [604, 1, с. 405], чеськ. buchot ‹ 

*buxotъ ‹ *buxati [603, 3, с. 81]). 

Наведені лексеми дають змогу припускати для відновленого *bakota певну 

метафоричну (звуконаслідувальну) семантику на зразок *‘річка, яка шумить’. 

Така мотивація гідронімооснов здебільшого характерна для швидких річок із 

кам’янистим руслом [70, c. 6]. Пор., наприклад, назви рр. Верéщиця, Шумúна, 

Шумíвка, Шумóк у басейні Верхнього Дністра, рр. Криклúва, Крикýха, Шум, 
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Шумнúй в інших регіонах України [467, сc. 98, 288, 628]. Викладені вище 

міркування щодо етимології гідроніма Бакота спростовують версію про його 

запозичення з кельтських мов і вможливлюють пояснення цієї назви на місцевому 

(слов’янському) ґрунті. 

Назву р. Бíбрка (л. Дністра; нп Волове, Бібрка Перемишлянськ. р-ну, 

Бортники Жидачівськ. р-ну Львів. обл.; пол. Boberka [467, c. 52]) вперше писемно 

відзначено на поч. ХІІІ ст.: «на … Бобръкоу», 1211 р. [154, c. 20]. Гідронім Бібрка 

не обмежений лише басейном Верхнього Дністра, пор. також назви рр. Бібрка 

(Bóbrka) п. Сяну в басейні Вісли (у межах України тече в Турківськ. р-ні Львів. 

обл. [467, c. 52]), Бобрка в басейні Пд. Бугу [327, c. 14]. 

Прозора формальна структура гідроніма Бібрка (Бобрка; пор. укр. бібр 

‘бобер’ [158, 1, c. 27]), наявність паралелей в інших басейнах дають обґрунтовані 

підстави етимологізувати його як питомий: Бібрка ‹ Бобръка – дериват із 

суфіксом -ъка від бобръ ‘річковий бобер’ [154, c. 20]. О.С. Стрижак, проте, 

припускав, що назва Бібрка могла постати на базі кельтського етимона і 

зближував її з кельтським етнонімом Bibroci ‘боброві’ [498, c. 82]. Незважаючи на 

значне поширення доісторичних кельтів у Європі внаслідок їхніх міграцій у IV–

II ст. до н. е. і контактів із праслов’янами [676, c. 4], наявність археологічних 

доказів перебування їх у Карпатах [765, сc. 175, 180], кельтську етимологію 

гідроніма Бібрка вважаємо хибною. Такий висновок уможливлюють насамперед 

лінгвістичні та лінгвогеографічні факти: 

1. Кельтська етнічна назва Bibroci засвідчена лише в Британії, тоді як в 

інших регіонах Європи, зокрема в Україні, цього етноніма не зафіксовано. 

2. Бібрка – не первинна форма назви гідрооб’єкта. Вона розвинулася з 

Бобръка внаслідок фонетичних змін, пов’язаних із занепадом зредукованого ъ (о › 

і в новозакритому складі на українському ґрунті). 

3. В основі історичної назви Бобръка - псл. *bobrъkъ ‘бобер’ [603, 2, c. 146] 

з подальшою зміною граматичної форми чол. р. на жін. р. у результаті узгодження 

з лексемою річка (інакше вважає В.В. Лучик, виводячи цю назву, услід за 

укладачами «Етимологічного словника літописних географічних назв Південної 
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Русі», безпосередньо з д.-руськ. бобръ ‘бобер’ › укр. бібр, ускладненого 

релятивним формантом -к(а) [307, c. 161]). На підтвердження такого припущення 

вказують споріднені укр. гідроніми Бобéр у басейнах Горині, Росі, Прип’яті, 

Бóбрик – у басейнах Псла, Дніпра, Дністра [467, сc. 59–60], блр. Бобр у басейні 

Дніпра, рос. Бобр у колишній В’ятській губ. [766, I, c. 166], блр. Бобрец у 

колишній Могильовській губ., рос. Бобрец у колишній Смоленській губ. [766, I, 

c. 166], пол. Bóbr у колишньому Познанському пов. [740, I, c. 258], а також у 

басейні Вісли [660, c. 165], пор. ще чеськ. Bobr / Bober – назва поселення, похідна 

від ідентичного гідроніма [710, I, c. 105]. Апелятивну семантику гідронімооснови 

назви Бібрка ‹ Бобръка мотивувала ознака *‘річка, де є бобри’. Наведені 

лінгвістичні й ареальні аргументи переконливо засвідчують слов’янську 

етимологію гідроніма Бібрка та його постання на українськомовному ґрунті з 

Бобръка. 

Гідронім Сýкіль (р., л. Свічі п. Дністра; поч. в околиці с. Сукіль, тече через 

нп Козаківка, Поляниця, Тисів, Болехів Долинськ. р-ну Івано-Франків. обл.; 

Лисовичі, Задеревач та ін. Стрийськ. р-ну Львів. обл. [467, c. 539], варіанти: рѣки 

Соукилѧ, 1413 р. [467, c. 539], Сукилѧ, 1473 р. [119, c. 66], Sukyl’, Sukil’, Сýкел’ 

[467, c. 539], пол. Sukiel [740, XI, c. 558]) неодноразово цікавив дослідників, 

більшість яких уважає його генетично слов’янським. Лише К.М. Тищенко та 

М.М. Габорак відносять назву Сукіль до неслов’янських, що сягає кельтського 

[511, c. 341] чи румунського (як імовірна версія) [79, с. 448] джерела. 

Для наочності наведемо погляди мовознавців щодо походження гідроніма 

Сукіль: 1) назва мотивована лексикою гнізда псл. *sukati ‘звивати, крутити, гнути’ 

[720, сc. 204–205]; 2) гідронім Сукіль вторинний щодо Сукиль ‹ псл. *sőkylj ‹ sučyty 

‘пливти тоненькою смугою’ [451, c. 53]. Таке тлумачення фонетично 

невиправдане, оскільки дієслово sučyty ‘пливти тоненькою смугою’ сягає *sočiti 

‘текти, сочитися’ ‹ *sokъ (С.В.); 3) дериват із преформантом су- ‹ псл. *ső- [525, 

c. 264]; 4) назва похідна від румун. suci ‘сукати, вити; вертіти, скручувати’, 

ускладненого суфіксом -el- [77, с. 239]; 5) гідронім Сукель, а також споріднений 

лімнонім пол. Sukiel – результат місцевої еволюції псл. *Sőkъlь ‹ *sőkъlь 
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‘скручений, звивистий’ [216, c. 20]. За такого пояснення гідронім Сукіль (Сукель) 

мав би форму Р. в. Сукля (пор., праантропонім *Sőkъlь › рос. ойконім Шуклово ‹ 

Суклово в колишній Тверській губ. [597, 269]). 

Погоджуємося з тими дослідниками, що кваліфікували гідронім Сукіль як 

слов’янський. На це вказує як формальна структура назви, яку можна пояснювати 

або в складі лексики, похідної від дієслова сукати, або в колі апелятивів із 

архаїчним префіксом *ső-, так і споріднені топоніми: укр. Сýкіл (гідронім), Сукель 

(Sukiel) (оронім), польські гідроніми Sukiel, відсутність неслов’янських онімних 

паралелей. Певні труднощі становить визначення первісної форми цієї назви 

Суколь (› Сукіль) чи Сукиль (› Сукіль). У місцевому середовищі побутують форми 

Сукел’, Сукіл’, Сукил’ [382], а найраніша писемна згадка про цю назву – Соукиль 

(див. вище). Наявність варіанта Сукиль (з и в корені) уможливлює розгляд цієї 

назви як первинної, а не вторинної. Щодо написання в основі гідроніма и (у 

джерелах XV ст.), а не очікуваного ы після задньоязикового -к-, то цей факт 

можна пояснити змішуванням голосних и, ы на українському ґрунті, що в 

давньоукраїнських пам’ятках простежується вже в ХІІ ст., пор., наприклад: 

великии, сєкира (замість великыи, сэкыра [208, c. 243]). Варіант Сукель, імовірно, 

виник у польськомовному середовищі як субститут місц. Сукіль, у якому 

голосний і польські писарі передали диграфом іе. Таким чином, Sukiel › Сукель. 

Структуру гідроніма Сукиль слід аналізувати, на наш погляд, як Сук-иль, а не Су-

киль. На таку думку наштовхують польські відповідники в басейні Вісли – пот. 

Sukiel, оз. Sukiel [750, c. 291]. Якби гідронім Сукиль походив від *Су-киль, у якому 

су- ‹ *ső-, то споріднені польські гідроніми мали б форму *Sąkiel, пор., наприклад, 

польські словоформи з цим префіксом – sąsiek ‘частина стодоли’ [729, c. 114], 

топонім Sąciaska [716, c. 340] тощо.  

З огляду на це Сукиль ‹ псл. *sukylь – дериват від основи дієслова *sukati 

‘крутити, скручувати’ [53, c. 33], оформленої суфіксом *-ylь [739, 1, c. 112]. 

Відновлене *sukylь могло мотивувати апелятивну семантику гідроніма Сукиль (у 

разі його первинності) значенням *‘звивистий потік’: річище огинає гірський 

хребет Сукіль (Sukiel) [740, XI, c. 558], тобто має вигнуту форму, зумовлену 
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природною перешкодою на шляхові течії (пор. з цього приводу споріднені назви: 

гідроніми Сукáч (Ровенщина і Волинь) ‹ псл. *sukačь на позначення гідрооб’єкта з 

викривленим річищем (формою) ‹ *sukati [587, c. 265], Сýкич у басейні Горині на 

Житомирщині [467, c. 539] ‹ *сукич ‹ сукати + -ич, пот. Сýкіл (у басейні Серету 

л. Дунаю; с. Банилів Вижницьк. р-ну Чернівец. обл.; варіант Сукóл [467, c. 539]). 

Цю назву Ю.О. Карпенко виводив від дієслівної основи сукати, відновлюючи для 

неї семантику ‘звивистий потік’ [221, c. 192]: Сукіл ‹ псл. *sukolъ / *sukolь, на 

реальність якого вказує блр. діал. сукол ‘кручений зубець, яким зв’язують два 

кілки […]’ (блр. діал. сукóл ‘кручений зубець […]’, ‘закрут’, сукóлы ‘два 

переплетені кілки в плоті’ ‹ сукаць [604, 13, c. 32]; інакше див. [216, c. 20]).  

Реконструйоване *sukolъ / *sukolь – дериват із нечастотним формантом    

*-ol- від *sukati (пор. формально споріднене рос. діал. сóполь ‘гнучка трубка, 

рукав’ ‹ псл. *sopolъ / *sopolь ‹ *sopti, *sopěti [401, c. 103]). Реконструкцію псл. 

*sukylь, проте, не можна вважати остаточною. Якщо для дністерського гідроніма 

Сукіль / Сукиль вона можлива, то споріднені гідроніми пол. Sukiel указують на 

іншу суфіксальну частину праформи – *sukolь. Щодо реалізації етимологічного о 

› е, іе на польському ґрунті зауважимо, що зміну о › е підтверджують польські 

оніми в позиції після g, k, ch, які зазнали пом’якшення [340, c. 31]. 

На основі відновленого *sukolь можна пояснювати і гідронім Сукіль, 

давніша форма якого Сукиль ‹ Сукіль (змішування и / і в писемних джерелах) 

розвинулася із *Суколь. Факти появи голосного и (і) на місці етимологічного о в 

новому закритому складі староукраїнські писемні пам’ятки фіксують із XV–

XVI ст., наприклад: гакивница, Макогинъ замість гаков(ь)ница, Макогонъ [208, 

с. 278]. Теоретично можлива також реконструкція твірного *sőkolь / *sőkolъ ‹ 

*sъkolti (іменні утворення з префіксом *ső- корелюють із дієслівними основами з 

преформантом *sъ [527, с. 18]). Витік р. Сукіль біля підніжжя однойменної гори 

(Sukiel [740, XI, с. 558]) уможливлює розгляд гідроніма Сукіль як вторинного 

(трансонімізація) щодо назви суміжного орооб’єкта, мотивованої відновленим 

*sőkolь / *sőkolъ ‘гора з відколотою (сколотою) вершиною’. Викладені вище 

міркування щодо структурно-семантичного аналізу гідроніма (ороніма) Сукіль 
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унеможливлюють, на наш погляд, його інтерпретацію як неслов’янського 

утворення. 

Назву пот. Щирéць (л. Дністра; нп Басівка, Нагоряни, Віняви, Семенівка, 

Черкаси, Щирець Пустомитівськ. р-ну Львів. обл.; варіанти: Щерек, Щирок [467, 

c. 630]) вперше згадано в записі 1213 р. «на Щирѣцѣ (щирци)» [154, c. 176], що 

унаочнює первісну форму гідроніма – Щирьць.  

Гідронім пояснюють як дериват із суфіксом -ець від прикметника щирий ‹ 

псл. *ščirъjь, пор. укр. щúрий ‘справжній, без домішок, чистий’ [154, c. 176; 582, 

сc. 132–133]. Як неслов’янську (генетично) назву етимологізував Щирець 

О.С. Стрижак, припускаючи її зв’язок із кельтським етнонімом скіри11 [499, 

c. 267]. Таке пояснення етимона гідроніма Щирець уважаємо необґрунтованим 

передусім із лінгвістичного погляду. По-перше, складно назвати випадки 

утворення гідронімів із суфіксом -ець від етнонімів. По-друге, назва Щирець має 

підтримку в колі лексики (апелятивної і онімної) як української, так і інших 

слов’янських мов, наприклад: укр. щирéць ‘цілина, ґрунт, який іще не орали’, 

‘чистий пісок’ [463, 4, c. 526], діал. (поліськ.) щирéц ‘крупний пісок, який 

використовують для будівництва й ремонту шляхів; щебінь’, ‘звичайний річковий 

пісок’ [298, c. 238], блр. діал. шчирэц ‘сипкий пісок’ [49, c. 503], пор. також 

спільнокореневі рос. діал. щира ‘камінь із тріщинами’ [128, IV, c. 656], слвн. ščer 

‘піщана мілина’ [619, IV, c. 19], чеськ. štěrk ‘піщаний ґрунт, рінь’ [682, c. 513], в.-

луж. šćerk ‘гравій’, н.-луж. štěrk ‘гравій, галька’ [735, 19, сc. 1416–1417], пол. 

szczerk ‘гравій, рінь’ (‹ szczyrk [626, c. 544]); гідроніми: укр. торф. Щирец 

(Пустомитівськ. р-н Львів. обл. [382]), споріднені рос. рр. Щир у басейні Оки 

[479, c. 401], Щира в колишніх Орловській і Петербурзькій губ. [546, IV, с. 507], 

болг. Голисирица (кам’яниста місцина) ‹ Голистирица ‹ голи штирица ‹ штирица 
                                                            
11 Етнонім скіри трактують також як назву германського племені [519, c. 228]. Скірами (Skiren, Sciren) називали 
етнос готської групи, представники якого проживали первісно біля берегів Балтійського моря й Вісли. Близько 
ІІ ст. до н. е. починається міграція скірів до Чорного моря. Протягом 6 століть історикам про них нічого не відомо. 
Лише приблизно в 454 р. н. е. про скірів згадують на Середньому Дунаї й у Моравії [602, 30, c. 200]. Це означає, 
що, по-перше, скіри – не кельти, а по-друге – вони не проживали в Карпатах. Можливо, скіри, просуваючись у бік 
Чорного моря, проходили через Верхню Наддністрянщину, але нам невідомі випадки утворення гідронімів із 
суфіксом -ець від етнонімів. 
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‘неродюча місцевість’ [146, сс. 155–156], серб. р. Штира (пр. Дрини) [205, с. 306], 

пол. Szczerki – лімнонім у басейні Одеру [659, с. 184] тощо.  

Наведені факти ілюструють загальнослов’янське поширення основи щир-, 

яка вживалася не лише зі значенням ‘чистий’, але й ‘роздроблений, дрібний’, пор. 

щодо цього споріднені лит. skỹras ‘окремий, відокремлений’, латв. škīra ‘тріщина’ 

[619, IV, c. 19]. Семантика ‘дрібний, подрібнений’ була, напевно, стрижневою для 

конкретних значень ‘пісок’, ‘гравій’ – ‘те, що подрібнене’. Отже, зі структурно-

семантичного й ареального поглядів немає підстав для заперечення зв’язку 

гідроніма Щирець із укр. діал. щирéць ‘річковий пісок, рінь’ ‹ псл. *ščirьсь. Таку 

мотивацію підтверджує також гідрографічний опис пот. Щирець: починається з 

узгір’я, де вивищуються гіпсові скелі, нижня частина яких складається із 

зернистого гіпсу (курсив наш. – С.В. [740, XI, c. 851]). Пор. ще типологічно 

споріднений гідронім Рінь у басейні Верхнього Дністра [467, c. 464] ‹ рінь 

‘крупний пісок, гравій’ [463, 4, с. 24]. 

Підсумовуючи розгляд так званих «кельтських» гідронімів, локалізованих 

у Верхній і Середній Наддністрянщині – Бáкота, Бíбрка, Сýкіль, Щирéць, 

доходимо висновку про їхню насправді слов’янську природу. Викладені вище 

аргументи стосовно формальної структури, ареальних зв’язків цих гідронімів зі 

спорідненими топонімами на інших слов’янських теренах дають підстави 

спростувати думки наших попередників про еволюцію цих гідронімів із 

кельтських етимонів і обґрунтувати їхню слов’янську етимологію. Крім цього, 

структурно-семантичний і ареальний аналіз гіпотетично «кельтських» назв 

Бáкота, Бíбрка, Сýкіль, Щирéць як генетично слов’янських засвідчив, що 

кельтськомовний вплив на регіон басейну Верхньо-Середнього Дністра був 

фрагментарний, а отже, не міг позначитися на становленні місцевого 

топонімікону. На підтвердження цього висновку наведемо ще й такі міркування: 

1. У тих регіонах, де протягом тривалого часу перебували кельти, виявлено 

назви з типовими кельтськомовними основами, наприклад: dūn ‘укріплене місто, 

замок’ (переважно в складі топонімів-композитів, у яких dūn › -dūnom, -dūnum у 

постпозиції), dur ‘фортеця з воротами’, briga ‘фортеця на пагорбі’, briva ‘міст’, 
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cēt- (coet, coit) ‘ліс’, lind ‘рідина, течія’, magos, magus ‘поле’, nemet- ‘священне 

місце’, ritu ‘брід’, roen, reūn ‘чистий’, sēt ‘дорога’, teut, tout ‘народ, плем’я’ та ін., 

пор. похідні топоніми Cambodunum (Британія), Dunum (Франція), Lopodunum, 

Torodunum (Німеччина), Bandobriga (Німеччина), Gabrosentum (Галлія), 

Noviomagus (Бельгія, Британія), Rīgomagus (Верхня Італія, Нідерланди, Франція) 

[670, сc. 124–125, 140, 185] тощо. В Українському Прикарпатті топонімів із 

такими основами не виявлено, за винятком хіба що карпатського ороніма Бескиди, 

який О.М. Трубачов тлумачив на основі іллірійського *biz-kit- [525, c. 281] ~ 

кельт. cēt- ‘ліс’ (див. вище)12. Принагідно зауважимо, що особливістю побуту 

кельтів було розміщення їхніх поселень на вершинах гір і пагорбів [171а, c. 75]. 

Дослідники зазначають, що для пошуку імовірних кельтизмів у сучасному 

топоніміконі України найбільш перспективною є топонімія Закарпаття. Це 

зумовлено тим, що вказаний регіон упродовж ІІІ–ІІ ст. до н. е. входив до ареалу 

поширення латенської археологічної культури [212, c. 37]. 

2. Відомо, що кельти і слов’яни активно контактували тільки на незначній 

території Верхньої і Нижньої Сілезії й Південно-Західної Малопольщі. Ці 

контакти відбувалися приблизно в межах IV ст. до н. е. – ІІ ст. н. е. [676, c. 4]. 

3. На сьогодні немає відомостей про характер мови кельтських племен, які 

проживали в зоні кельтсько-слов’янських контактів. Це зумовлює значні 

труднощі щодо реконструкції так званих кельтських топонімних реліктів у межах 

слов’янського континууму. Чимало мовознавців і досі вважає загадковим, тобто 

невизначеним, вклад кельтської культури у формування етносів Східної Європи 

[318, c. 133]. 

4. З кельтами можна пов’язувати лише ті власні географічні назви, які поза 

чітко визначеною зоною кельтсько-слов’янських контактів мають аналоги на 

історичних кельтських теренах і опертя в кельтській апелятивній лексиці, 

підтвердженій фактами із живих кельтських мов. 

 
                                                            
12 Відомо, що в ранню історичну епоху кельти контактували з фракійцями та іллірійцями [366, c 42], що могло 
вплинути на проникнення лексичних елементів із однієї мовної системи в іншу. 
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2.4. Псевдогерманська гідронімія 

 

Складна поліетнічна історія регіону Українських Карпат, зокрема 

Прикарпаття, історично й археологічно підтверджені міграції давніх германців із 

первісних місць свого осідку в Північне Надчорномор’я і Надднунав’я через 

українські терени в межиріччі Західного Бугу й Верхнього Дністра спонукали 

деяких дослідників карпатського топонімікону виокремлювати в складі інших 

субстратних (фракійський, іллірійський, кельтський) і германський етнічний 

елемент [525, К. №17; 226, сc. 42–45; 519, сc. 229, 245]. Як відомо з 

етнолінгвістичних студій, іншомовний етнокомпонент закріплюється в 

топоніміконі певного регіону в разі тривалого перебування відповідного народу, 

племені на зазначеній території. Отже, щоб говорити про ймовірність 

давньогерманського мовного впливу на гідронімію басейну Верхньо-Середнього 

Дністра, потрібно визначити час появи в цьому ареалі давніх германців, 

простежити їхні контакти з дослов’янським і праслов’янським населенням 

указаної території. 

З історичних джерел відомо, що основним регіоном проживання германців 

у минулому була Південна Скандинавія. Питання про час переселення 

германських племен на східні терени й досі суперечливе. Деякі німецькі 

археологи датують початки цієї міграції кінцем VII ст. до н. е., вважаючи першою 

вірогідною германською археологічною культурою ясторфську (VII–IV ст. до н. е. 

[503, сc. 113–114]). Переміщення германського населення з Північної в 

Центральну Європу тривало впродовж наступних століть до н. е. Природним 

коридором, через який германці проникали в Північне Надчорномор’я, а звідти – 

на Балкани, було межиріччя Західного Бугу й Верхнього Дністра. Історики й 

лінгвісти відзначають, що на рубежі ІІІ–ІІ ст. до н. е. цей бар’єр подолали 

бастарни – поліетнічне племінне об’єднання, яке відіграло помітну роль у 

військово-політичній історії Східної Європи [211, c. 168; 438, c. 37; 519, c. 229]. 

Бастарнів пов’язують із поєнешти-лукашівською археологічною культурою, про 

етнічну належність якої дослідники й досі дискутують. Так, деякі румунські вчені 
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(Р. Вульпе, С. Теодор) ототожнюють її з германсько-кельтським етносом. 

Молдовський археолог Г.Б. Федоров стверджує, що пам’ятки цієї культури 

з’явилися внаслідок розвитку місцевої людності, зокрема й слов’янської 

(венедської). Серед українських дослідників (С.П. Пачкова, Д.Н. Козак) переважає 

думка, що бастарни були змішаним етносом, який сформувався внаслідок 

симбіозу автохтонного гетського та прийшлого германсько-кельтського 

населення [404, c. 17]. Вважають, що германський елемент людності поєнешти-

лукашівської археологічної культури сформували вихідці з регіону Верхньої 

Ельби [211, сc. 169–170].  

Однак в Українському Прикарпатті бастарни довго не затрималися, 

оскільки на поч. ІІ ст. до н. е. рушили з північних узгір’їв Карпат до устя Дунаю 

[519, c. 229], а вже у 180 р. до н. е. вони були на Дунаї [500, c. 34]. З переселенням 

бастарнів на Дунай германський вплив на українські терени, зокрема 

Прикарпаття, не припинився. Як зазначає В.Д. Козак, переміщення германських 

племен у Вісло-Одерському межиріччі в останніх століттях до н. е. спричинило 

експансію з території Мазовії та Підляшшя (Польща) на Волинь і Прикарпаття 

племен пшеворської археологічної культури, що мали змішаний, германсько-

слов’янський, етнічний склад. У Прикарпатті вони зустрілися з нащадками 

бастарнів і дакійською людністю [254, c. 166]. 

Наступний етап германської експансії на землі Прикарпаття пов’язаний із 

готами13 та гепідами. Ці східногерманські племена просувалися на землі 

тодішньої України також із Польщі. Т. Мілевський стверджував, що межиріччя 

Одеру й Вісли готи освоїли в І ст. н. е. [693, c. 243], куди вони перемістилися зі 

своєї скандинавської прабатьківщини. З Надвіслянщини готи й гепіди рушили 

вздовж Західного Бугу й Верхньо-Середнього Дністра до Чорного моря [668, 

c. 138]. У межиріччі Західного Бугу й Верхнього Дністра ці східногерманські 

племена з’явилися в ІІ ст. н. е. [28, c. 75; 258, сc. 266–268].  

                                                            
13 Р.М. Козлова висловлює припущення про слов’янське походження етноніма готи ‹ *gъtі [269, c. 264].  
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Археологічним відповідником германців цього періоду була вельбарська 

культура, поширена на Волині, та значна частина пам’яток черняхівського типу 

на Поділлі [258, сc. 268–270]. Готи й гепіди не затрималися надовго в цьому 

регіоні, оскільки рухались у Північне Надчорномор’я й Крим, яких досягнули в 

ІІІ ст.  

Важливо відзначити, що, прийшовши в Українське Прикарпаття, східні 

германці застали тут уже слов’янське населення, очевидно, зі своєю сформованою 

топонімією. Тому не можна стверджувати, що масштаби гото-гепідського впливу 

на Верхньо-Середню Наддністрянщину були визначальними з етномовного 

погляду. Навряд чи їхня присутність позначилася на складі місцевого 

топонімікону. На думку І.С. Винокура, не варто перебільшувати вплив східних 

германців на історію місцевого слов’янства зазначеного терену, яке в переважній 

своїй частині продовжувало проживати тут здавна. Про це свідчать пам’ятки сер. 

І тис. н. е., виявлені в ареалах Верхньо-Середнього Дністра й Південного Бугу. Ці 

регіони в 1-й пол. І тис. н. е. були заселені давнім східнослов’янським етносом 

[71, c. 31].  

З іншого боку, порівняльно-історичні студії підтверджують низку 

різнохронологічних запозичень із германських мов у праслов’янський словник. 

Дослідники вважають їх наслідком германсько-слов’янських контактів 3-х 

періодів: 1) запозичення в прагерманську епоху (близько 400 р. до н. е.); 

2) запозичення в готський період (від поч. н. е. до 400 р. н. е.); 3) пізні германські 

запозичення до слов’янських мов (з 400 до 800 pр. н. е. [691, сc. 131–132]). 

Названі чинники, напевно, заклали відповідне історичне підґрунтя під висновки 

наших попередників про ймовірний германський слід у гідронімії Верхньо-

Середньої Наддністрянщини. 

Так, О.М. Трубачов у басейні Верхнього й Середнього Дністра виділяв 4 

германські гідроніми – Молода, Піскава, Стинавка (без застереження 

«імовірний»), Мурафа (постав нібито унаслідок германізації первісно 

дослов’янської назви [525, сc. 50, 52, 79–80]). Дещо інакше трактував ці гідроніми 

Ю.О. Карпенко, висловлюючи певні сумніви щодо германськості назв Молода й 
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Стинава. Незважаючи на це, дослідник припускав, що «древня германська 

(конкретніше: готська, а можливо й бастарнська) присутність в Українських 

Карпатах гідронімічно загалом підтверджується. Ця присутність має 

кваліфікуватися як інфільтрація. Вона не була ні масовою, ні довготривалою. І 

при цьому вона накладалася на вже наявну в Карпатах слов’янську основу» [226, 

сc. 42–44]. В.М. Топоров деякі гідроніми Верхньо-Середньої Наддністрянщини 

вважав такими, що постали на готській основі. Це, на його думку, Спина, 

Снивода, Тибр [519, сc. 229, 245]. Однак твердження мовознавця про те, що власне 

готська гідронімія невідома на їхній прабатьківщині, а окремі готизми в Нижній 

Надвіслянщині зовсім нечисленні [519, c. 242] (це ускладнює ідентифікацію 

давньогерманських гідронімів в Українському Прикарпатті), робить лінгвістичні 

побудови В.М. Топорова дуже гіпотетичними. 

Підтвердити або спростувати висновки наших попередників щодо 

германської генези гідронімів Молода, Мурафа, Піскава, Снивода, Спина, 

Стинава, Тибр допоможе, вважаємо, докладний етимологічний аналіз цих назв із 

залученням нових лінгвістичних фактів і ширшого кола спорідненої, на нашу 

думку, апелятивної й онімної лексики з інших слов’янських мов. 

Гідронім Молóда (р., л. Лімниці пр. Дністра; нп Лолин Рожнятівськ. р-ну 

Івано-Франків. обл.; варіанти: Молодá [467, c. 372], Молодий [130, c. 134]) одні 

дослідники етимологізують як германізм, другі – як імовірний ілліризм [226, 

c. 42–43], треті – як питоме, слов’янське утворення.  

Так, О.М. Трубачов пов’язував цю назву з герман. *muldan- ‘земля’ [525, 

сc. 79–80]. Таке пояснення, як слушно відзначив Я. Ріґер, помилкове, оскільки 

О.М. Трубачов розглядав дністерський гідронім поза слов’янським ареалом 

споріднених назв із основою Молод-. На думку цього польського мовознавця, 

гідронімооснова Молод- мотивована значенням *‘річка з пружною, енергійною 

(молодою) течією’ [712, сc. 21–22]. Щодо споріднених назв пор., наприклад, 

гідроніми: блр. Молода (колишні Вітебська і Мінська губ.), рос. Молодая в 

басейні Оки [766, III, c. 301], пол. Młodawa в басейні Вісли [660, c. 144] та ін. Ще 

раніше від Я. Ріґера дністерський гідронім Молода пояснював як дериват від 
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молодúй ‘молодий, гнучкий, рухливий’ Я. Рудницький [451, c. 42]. Аналогічно 

тлумачать гідроніми з основою Молод- і В.П. Шульгач та О.П. Карпенко, 

вважаючи їх континуантами псл. *molda / *moldъ ‘молодий, гнучкий; такий, що 

згинається’ [587, c. 250; 237, сc. 81–82]. На підтримку такої етимології наведемо 

типологічно споріднений гідронім Jungebrunn в Австрії [671, c. 91] ‹ нім. jung 

‘молодий’, -brunn ‹ Brunnen ‘джерело’, пор. ще нім. Jungebrunnen ‘джерело 

молодості’ [374, c. 504]. Щодо семантики гідронімів iз основою Молод-, то 

стрижневим у її мотивації могло бути як значення ‘молодий, енергійний’ → 

‘сильний, швидкий’, так і ‘неглибокий, мілкий’, на що вказує, зокрема, серб. і 

хорв. mladine ‘неглибоке море’ [738, II, c. 439], або ‘м’який, розм’якшений (під 

дією води)’ (саме таке значення реалізувало і.-є. *mold- [619, II, c. 187]). 

Викладені міркування, таким чином, спростовують неслов’янську (германську чи 

іллірійську) етимологію дністерського гідроніма Молода. Зауважимо також, що 

О.М. Трубачов згодом і сам переглянув її на користь слов’янської. Про це 

свідчить розгляд назви р. Молода (басейн Дністра) в гнізді лексики псл. *moldъjь 

в «Етимологічному словникові слов’янських мов» [603, 19, c. 177]. 

Назва р. Мурáфа (л. Дністра; між рр. Іоржина та Русава; поч. поблизу 

с. Голодьки, тече через нп Тараски Хмільницьк. р-ну та Мурафа, Слобода-

Мурафська Шаргородськ. р-ну, гирло вище смт Ямпіль Вінниц. обл.; варіанти: 

Morachwa, Мурахва, Мораква [467, c. 378], Мороква [284, c. 10]), як і згаданий 

вище гідронім Молода, також має свою етимологічну історію.  

Незважаючи на численні спроби дослідників пояснити гідронім Мурафа, 

він і досі не має переконливої етимології. Я. Сташевський виділяв у структурі цієї 

назви корінь мор- ‹ море і суфікс -хва (-chwa) [746, c. 311] загадкового 

походження. Імовірно, саме цей суфікс, формально співзвучний із гот. ahwa 

‘вода’ [756, c. 5], спонукав О.М. Трубачова вважати гідронім Мурахва (Мурафа) 

результатом германізації первинного Мурава (Морава) з дослов’янськими, 

напевно західнобалканськими, зв’язками [525, c. 51]. З цього приводу зазначимо, 

що версію про неслов’янську етимологію гідроніма Мурава складно узгодити з 

розлогим ареалом споріднених назв водойм у різних слов’янських регіонах, 
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наприклад: укр. рр. Муравка в басейні Десни, Мурава в басейні Тетерева, блр. 

Муравец у басейні Сожу, рос. Мурава в басейні Оки, пол. Murawa в басейні Вісли 

[34, c. 33]. Навпаки, поширення гідронімів зі спільною основою Мурав- на різних 

теренах Славії переконливо свідчить про слов’янську етимологію цих назв, що й 

дало підстави Т.М. Богоєдовій аналізувати гідроніми Мурава та споріднені 

топоніми в системі похідних від псл. *muravъ(-a) [34, c. 33]: укр. мурáва ‘моріг, 

молода трава’, рос. і блр. муравá, болг. морáва, серб. мỳрава, слвн. murawa, пол. 

murawa ‘т. с.’ [155, 3, c. 535]. У колі назв гідрооб’єктів із основою Мурав- 

Т.М. Богоєдова пояснює і дністерський гідронім Мурафа, кваліфікуючи його як 

форму з гіперкоректним ф ‹ в [34, c. 33]. У цій версії, однак, незрозуміло, що 

спричинило субституцію в / ф, адже в структурі назви Мурава немає підстав для 

такої видозміни. 

На наш погляд, гідронім Мурафа (Мурахва) треба етимологізувати інакше. 

Насамперед потрібно визначити з-поміж його численних варіантів (Мурафа, 

Мурахва, Мораква, Морахва, Мороква) первісну форму. Вважаємо, що такою була 

Мороква, яка в процесі тривалого функціонування цієї давньої назви зазнала 

фонетичної трансформації: Мороква › Морохва › Морахва › Мурахва › Мурафа. 

Саме ця форма дає можливість пояснити інші з огляду на діалектні звукові зміни: 

кв › хв › ф (пор., наприклад, укр. діал. хвóлий ‘кволий’; хвóрóст ‘хмиз’ і фóрост 

‘т. с.’ [155, 6, сc. 168–169]); у ‹ о під впливом попереднього губного (виразне 

лабіальне середовище, пор., наприклад: зх.-волинськ. мурдáй ‘людина з товстими 

губами’ [275, c. 164] ‹ мордай, зх.-поліськ. мулóньо ‘молоко’ [3, 1, c. 323] ‹ 

молоньо, наддністр. мучарúна ‘мочарисько’ [580, c. 179] ‹ мочарина). З погляду 

словотвору гідронім Мороква можна трактувати як онімізовану форму від укр. 

діал. мороква ‘багно, трясовина’ [384, 1, c. 452], morokwá ‘місце в болоті, яке не 

замерзає’ [666, c. 101] ‹ псл. *morky, -ъve, структурно-семантично пов’язаного з 

*morka, *morča, *morčь [603, 19, сc. 29, 231–232], пор. ще споріднені гідроніми: 

укр. Мороча в басейні Десни [467, c. 375], блр. Морочь у колишній Мінській губ. 

[766, III, c. 313], а також топонім Мрака в Болгарії [603, 19, сc. 231–232]. На 

підтримку такого пояснення гідроніма Мурафа свідчать позамовні чинники: річка 
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починається в болотах [124, сс. 27–28], її заплава майже по всій довжині 

характеризується заболоченістю [565, с. 164]. Наведені лінгвістичні аргументи 

свідчать про слов’янське, а не дослов’янське, походження гідроніма Мурафа ‹ 

Мороква. 

Гідронім Снúвода (пот., п. Збруча л. Дністра; між рр. Шукайвода і Ставок; 

нп Качанівка, Оріховець Підволочиськ. р-ну Тернопіл. обл.; варіанти: Сновида, 

Snowida, Sniwoda, Stawki [467, c. 513]) В.М. Топоров із певним застереженням 

(якщо це не Сновида) розглядав як германсько-слов’янський гібрид, утворений у 

результаті поєднання компонентів *sniv- ‹ гот. sniwan ‘поспішати’ і псл. *voda 

[519, c. 245]: *‘швидка річка’. 

Таке пояснення вважаємо малоймовірним. По-перше, з-поміж тих 

гідронімів, які дослідники інтерпретують як германські, немає германсько-

слов’янських гібридів. По-друге, р. Снивода відома як пр. Збруча, що має 

апелятивну підтримку на слов’янському ґрунті – місцевий географічний термін 

збручі ‘болотисті луки’, пор. ще пол. zbrucz ‘мокра лука’ [746, c. 345]. Для цього 

гідроніма В.П. Шульгач реконструює праформу *Sъbrőčь зі звуконаслідувальною 

семантикою [588, c. 175] (див. далі Збруч). Прозору слов’янську етимологію 

мають і назви рр. Шукайвода та Ставок, між якими локалізовано пот. Снивода. З 

огляду на це складно уявити, щоб у колі просторово пов’язаних назв гідрооб’єктів 

зі слов’янськими етимонами один містив у своїй структурі германський елемент.  

Варто відзначити також, що гідронім Снивода етимологізують і на 

слов’янському ґрунті. Т.М. Богоєдова первинною формою цієї назви вважає 

Сновида, пов’язуюючи її з блр. гідронімом Сновид у басейні Сожу. Для цих назв 

дослідниця відновлює праформу *Sъpnovidъ [34, c. 28]. Така версія цілком 

реальна, оскільки гідронім Снивода має варіант Сновида, який, крім блр. Сновид, 

опирається на значний слов’янський онімний матеріал, пор., наприклад, похідні 

ойконім Сновидовичі на Житомирщині й Ровенщині [541, c. 534], назву урочища 

Сновидово на Волині [470, c. 354], д.-руськ. Сновидъ – антропонім у берестяних 

грамотах [60, с. 48], ст.-пол. особову назву Snowid, 1136 p. [726, II, c. 407], що дає 

підстави реконструювати псл. *Sъpnovidъ [214, c. 76]. В.П. Шульгач припускає 
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можливість постання гідроніма Снивода / Сновида в результаті еволюції 

первинного *Сновода ‹ псл. *Sъpnovоdа [596, c. 59]. З наведених тлумачень 

гідроніма Снивода (Сновида) випливає мотиваційна ознака семантики його 

основи – *‘річка з дуже спокійною («сонною») течією’. До речі, саме так 

характеризують властивості гідроніма Снивода, що в басейні Пд. Бугу (див. далі) 

[332, c. 12]. Опосередковано на підтримку такого пояснення вказує і внутрішня 

форма суміжного гідроніма Шукайвода: *‘річка, що пересихає; річка з ледь 

помітним руслом’ [6, c. 30; 521, c. 510].  

Можливі й інші версії етимологізування гідроніма Снивода: 

1) трансформована форма від *Син(ь)вода, пор. з цього приводу гідронімний 

відповідник Снúвода в басейні Пд. Бугу (у його верхів’ї; Л.Т. Масенко розглядає 

його серед водойм зі звуковим комплексом сн-, як-от Десна, Снов та ін., що неясні 

з погляду походження [327, c. 77]) з варіантом Sinowoda (XVI ст. [467, c. 513]) ‹ 

*Синьовода. У зв’язку з цим пор. назву Синя вода (колись позначала р. Синюху в 

басейні Пд. Бугу [304, c. 60]) ~ укр. діал. синьива ‘глибока непроточна вода в озері 

або річці, що дуже повільно тече’ [113, c. 79], бойк. синява ‘глибоке місце у воді’ 

[384, 2, c. 214], зх.-укр. синявна ‘непроточна вода’ [158, 2, c. 865]. Пор. ще 

формально співвідносні гідроніми рос. Синец, Синица, Синюха в басейні Оки 

[479, сc. 24, 118, 121, 219], пол. Siniawa (басейн Вісли), Siniec у басейні Одеру 

[750, c. 269]. Щодо реалізації аналогічної дериваційної моделі пор. укр. синевод 

‘птах зимородок’ [463, 4, с. 120]; 2) Снивода ‹ Сни-вода, складник сни- у якій 

можна етимологізувати на основі і.-є. *snū- як апофонічного варіанта до *sneu- / 

*snou- ‘текти’ [562, II, c. 182; 646, c. 119], пор. праслов’янський релікт на 

території Німеччини *sny / *snъve [535, c. 393]. У цьому разі гідронім Снивода 

треба розглядати як споріднений щодо назви р. Снов у басейні Десни (у межах 

України тече в Щорськ. й Городнянськ. р-х Чернігів. обл. [467, c. 513]) ‹ *snou- 

‘текти’ [596, c. 53]; 3) гідронім Снивода можна пояснювати і як первинний. У його 

структурі виокремлюємо складники Сни- і вода. Можливі дві версії 

етимологізування компонента Сни-: 1) Сни- ‹ снúти ‘бачити вві сні’ [155, 6, 

c. 352], ‘спати’ ‹ псл. *sъpniti › *sъniti [625, c. 619]: *Sъpnivoda *‘сонна вода’ – 
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‘вода з повільною течією’ (див. вище реконструкцію *Sъpnоvoda); 2) Сни- ‹ д.-

руськ. снити ‘зійти, спуститися’, снитисѧ ‘зійтися’ [486, ІІІ, c. 777] – дериват із 

префіксом съ- (‹ псл. *sъ-, *sъn- ‘разом із’ [546, ІІІ, c. 539]) від идти ‘йти’, пор. 

спільнокореневе д.-руськ. съити ‘зійти, спуститися’ [486, ІІІ, c. 712] ‹ *sъjьti. 

Згідно з таким поясненням, Снивода – *‘річка, яка утворюється злиттям кількох 

річок, струмків’ (пор. типологічно споріднену назву р. Сувид у басейні Десни ‹ 

псл. *sővodъ ‘злиття води’ [525, c. 264]). На ймовірність такого тлумачення 

гідроніма Снивода вказує те, що ця річка утворюється злиттям двох струмків [740, 

X, c. 938]. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що слов’янська етимологія гідроніма 

Снивода / Сновида, незалежно від можливих різних версій інтепретації 

структурно-семантичної природи його основи (зовнішньої і внутрішньої форми), 

має вагому слов’янську ресурсну базу. Саме тому назву р. Снивода вважаємо 

питомим утворенням, а не слов’янсько-германським гібридом. 

Назву пот. Спúна (л. Тисьмениці л. Дністра; с. Мразниця Дрогобицьк. р-ну 

Львів. обл.; варіант Spina [467, c. 523]) В.М. Топоров відносив до германських 

реліктів у басейні Верхнього Дністра, етимологізуюючи її у зв’язку з гот. spіnnan, 

д.-ісл. spinna ‹ герман. *spen- / *spon- ‘прясти’ [519, c. 245].  

Таке тлумачення гідроніма Спина не враховує всіх можливостей його 

пояснення на слов’янському ґрунті й побудоване на випадковому співзвуччі 

основи Спин- (Спін-) зі згаданими гот. spіnnan, д.-ісл. spinna. Одна з таких 

можливостей передбачає розгляд назви Спина як фонетично вторинної форми 

щодо *Спіна (зазначимо, що голосний и на місці давнього етимологічного і 

вживається майже в усіх говорах української мови. Це зумовлено злиттям давніх і 

та и в одному голосному й наступною депалаталізацією приголосного перед 

давнім і [208, сc. 251, 257]), на що, власне, і вказує його варіант Spina. Гідронім 

*Спіна, услід за В.П. Шульгачем, етимологізуємо на основі спорідненої 

слов’янської апелятивної лексики на зразок: укр. спин, спинок ‘зупинка’ [463, 4, 

c. 175], блр. діал. спіна ‘високий груд на лузі’ [610, c. 178], ‘гірка продовгуватої 

форми’ [536, 5, c. 83], пол. діал. spin ‘смужка’ [741, V, c. 197], що постали на базі 
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префіксально зв’язаного псл. *-pin- ‹ *-pinati ‹ *pęti, *pьnő [590, c. 179]. Таким 

чином, *Спіна ‹ *sъpina (‹ *sъpinati) ‘перешкода’ → *‘річка, течія якої спинається, 

натрапивши на перешкоду(и)’, пор. укр. спинáтися ‘підноситися над чим-небудь, 

височіти’ [474, ІХ, c. 505]. Таке пояснення має підтримку в колі структурно 

споріднених гідронімів – рос. Запинка в колишній Орловській губ. [766, II, c. 63], 

лит. Spina (Spynà) ‹ spynà ‘замок, заслінка’ [757, c. 311]. 

З іншого боку, назву Спина ‹ *Спіна можна розглядати в колі таких 

апелятивів, як укр. спúна ‘частина тіла’, спúнка ‘опора для спини у стільці, дивані 

тощо’, блр. спíна ‘спина’, рос. спина ‘т. с.’ [155, 5, c. 371] ‹ псл. *spina, що 

етимологічно пов’язане з лтс. spina ‘прут’, лат. spīna ‘хребет’ [523, c. 173]. Пор. у 

зв’язку з цим укр. діал. (прикарпат.) спинá ‘вигнутий гірський хребет’ [299, 

c. 395]. Відповідно до наведених фактів припускаємо, що семантику 

гідронімооснови назви *Спіна мотивувала ознака ‘вигнута’. Не слід, однак, 

відкидати походження дністерського гідроніма від ідентичного ороніма (див. 

згаданий географічний апелятив спинá). Отже, гідронім Спина має підтримку в 

системі слов’янської апелятивної лексики, що вказує на його автохтонність. 

Гідронім Стинáвка (р., л. Стрия п. Дністра; між рр. Глибокий і Млинівка; 

нп Урич, Орів, Ямельниця Сколівськ. р-ну, Верхня й Нижня Стинавка, Розгірче 

Стрийськ. р-ну Львів. обл. [467, c. 530]; варіанти: Стúнавка [330, c. 72], пол. 

Stynawa, Stynawka [740, XI, сc. 515–516]) належить до етимологічно складних 

назв, що й зумовило його неоднозначне пояснення.  

Я. Рудницький розглядав назву Стинава (Стинавка) як неслов’янську, 

сформовану на східнороманському ґрунті, пор. румун. stîna ‘стійбище для овець’ 

[451, c. 52]. Зрозуміло, що таке тлумачення суперечливе насамперед із погляду 

семантики гідронімооснови.  

С. Роспонд припускав мотивацію укр. Стинави й пол. топоніма Ścinawa 

Nyska на основі лексики, похідної від stonati, stenati (цит. за [701, c. 111]). За 

умови такого зв’язку складно пояснити кореневе і (и) в дністерському гідронімі.  
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О.М. Трубачов відносив гідронім Стинава (Стинавка) до германізмів 

[525, c. 52], не характеризуючи, щоправда, елементів його формальної структури, 

а також особливостей мотивації апелятивної семантики основи Стин-.  

Я. Ріґер наполягав на слов’янській природі гідроніма Стинава, вважаючи 

його вторинним щодо ойконіма Стинава, зафіксованого в XVI ст. як Styniawa. Це 

дало йому підстави порівнювати назву Стинава (Стинява) з гідронімом Стинь 

(Styń) у басейні Дніпра, мотивованого, на його думку, географічним апелятивом 

styń ‘болотисте вологе місце’ [712, c. 23].  

В.Е. Орел припускав нерозривний зв’язок дністерської р. Стинави й 

одерської р. Ścinawy, кваліфікуючи обидва гідроніми як германські за 

походженням [389, c. 352]. На жаль, таке твердження позбавлене лінгвістичних 

аргументів, оскільки дослідник не визначив германського етимона для назви 

Стинава.  

Як слов’янський гідронім етимологізує дністерську Стинаву 

В.П. Шульгач, аналізуюючи її в системі формально споріднених карпатських 

потамонімів, як-от: Стúнка (басейн Тиси), Стинянець (с. Розтока Воловецьк. р-ну 

Закарпат. обл.) ‹ континуантів псл.*sъtinati (‹ *tinati ‹ *tьnő) ‘стинати’, пор. іще 

спільнокореневі утворення: укр. діал. перéтинка ‘потік, що відійшов убік від 

основного русла річки’, рос. діал. утинок ‘невелика смужка’ [587, c. 187]. Схоже 

пояснення для гідроніма Стинава пропонував і Ю.О. Карпенко, стверджуючи, що 

структурно-семантичний зв’язок пари Стинава – стинати має етимологічний 

сенс [226, c. 43].  

Отже, що давало підстави етимологізувати дністерську Стинаву як 

германізм? Напевно, одним із аргументів було припущення про розвиток 

форманта -ава з гот. ahwa ‘річка’, а також фіксація відповідників – пол. р. Ścinawа 

в басейні Одеру (як імовірна фонетично адаптована форма нім. Steinau (Szteina, 

Szteinowa [659, c. 48]), пор. нім. Stein ‘скеля, камінь’ і Au ‘луг, долина’), чеськ. 

р. Stěnava (XIII ст. – Steine [636, сc. 50–62]). Принагідно зауважимо, що 

Я. Доманський кваліфікує чеський гідронім на слов’янському ґрунті – дериват із 

суфіксом -ava від псл. *stěnь ‹ *stěna: ‘річка, застінена стрімкими скелями’ [636, 
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сc. 50–62] або ж у зв’язку зі ст.-чеськ. stien ‹ псл. *stěnь ‘тінь’: ‘річка, затінена 

деревами або кущами’ [637, c. 39]. Натомість В. Блажек допускає, крім можливої 

слов’янської версії (‹ чеськ. stěna ‘стіна’ з огляду на горбистість тутешнього 

рельєфу), альтернативну германську – релікт герман. *Stain-ahwō ‘кам’яниста 

річка’ [33, c. 81].  

На нашу думку, порівняння дністерського гідроніма Стинава з герман. 

*Stain-ahwō необґрунтоване з погляду фонетики, оскільки германське st- на 

українському ґрунті дало б шт-, пор., наприклад: укр. штаба ‘стержень’ ‹ нім. 

Stab, штóла ‘штольня’ ‹ нім. Stollen, штýка ‘частина полотна’ ‹ нім. Stück [158, 2, 

сc. 1098, 1099, 1100]. Отже, за умови еволюції укр. Стинави з герман. *Stain-ahwō 

закономірно було б очікувати форму *Штинава.  

Щодо слов’янської гіпотези походження гідроніма Стинава, то цілком 

можливе його постання з первісного *stydnava ‹ *stydnőti + -ava (укр. стúнути 

‘холонути, остигати’ ‹ стúти ‘т. с.’ [155, 5, с. 416]): *‘холодна річка’, що добре 

узгоджується з відповідним температурним режимом гірських річок. Певні 

сумніви в цьому контексті викликають згадані західнослов’янські паралелі – 

чеськ. Stěnava і пол. Ścinawа, які не могли розвинутися на базі псл. *stydnava 

(чеськ. stydnouty ‘стинути’, пол. stydnąć ‘т. с.’ [155, 5, c. 416] не узгоджуються 

фонетично з гідронімоосновами Stěn- і Ścin-). Гідронім Стинава можна 

аналізувати і як фонетично вторинну форму від *Стінава, що уможливлюють, до 

речі, західнослов’янські (чеський і польський) відповідники. У цьому разі 

гідронімооснова *Стін- від: 1) псл. *stěna: укр. діал. стíна ‘крутий схил гори’ 

[320, c. 250], стінá ‘лісок над кручею’ [155, 5, c. 419], похідні стíнка ‘крутий схил 

гори’, ‘стрімкий берег’, ‘окремий уламок скелі’, ‘хащі на схилі гори’ [320, c. 250], 

óстінок ‘крута скеля, бік гори’ та ін. [155, 5, c. 419]. За такого пояснення 

*Стінава ‹ псл. *stěnava *‘річка, що тече між стінами-скелями, затиснена 

скелями’. На підтримку цієї версії вказує рельєф навколишньої місцевості: річка 

Стинава тече між скелястими горами Турків і Товта [740, XII, сc. 821–822]. Пор. 

ще назву пот. Stenzker Bach у Чехії, яку вважають германізованою (онімеченою) 

формою слов’янської *Stěnská ‘вода, що падає зі стін’ [663, c. 68]. На факт 
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германізації слов’янських топонімів *Stěna, *Stěnъka у формі Steina вказує і 

Р.М. Козлова [268, c. 40]. У цьому контексті зазначимо, що варіант нім. Steinau до 

пол. Ści(е)nawa можна також кваліфікувати як результат германізації генетично 

слов’янської назви з компонентами псл. *stěna (пор. етимологічно споріднені гот. 

stains ‘камінь’, с.-в.-н. stein ‘т. с.’ [155, 5, c. 420] і -av- › нім. -au-, що, зокрема, 

підтверджують схожі факти, наприклад: пол. Wrocław – нім. Wortizlaua [715, 

c. 98]); 2) псл. *sъtin- (*sъtinati; див. вище версію В.П. Шульгача): укр. стинáти 

‘зрубувати, зрізати’ [155, 5, c. 702]: *Стінава ‹ *sъtinava *‘річка, що змиває 

(стинає) берегову лінію’. На підтвердження можливості такого тлумачення 

гідронімооснови Стин- наведемо мікротопонім прикарпат. Стинища – місце, де 

вирубано ліс [515, c. 115]. Відзначимо також, що псл. *sъtinati, *sъtьnő відбивало 

не лише семи ‘зрубувати’, ‘стинати’, але й ‘стискати’ [101, с. 95], тому праформа 

*sъtinava також могла мотивувати гідронімооснову Стинава ‹ *Стінава ознакою 

*‘річка, стиснута скелями’. Щодо порівняння дністерського гідроніма Стинава з 

карпатськими назвами рр. Стинка, Стинянець (див. вище), пот. Стúни в басейні 

Стрия [330, c. 72] зауважимо, що гідронімооснова Стин- у наведених назвах 

(Стинава, Стини, Стинка, Стинянець) може мати різні етимони, похідні або від 

стинáти ‘різати’ [384, 2, c. 253], або стúнути ‘холонути’ [419, c. 183] чи від 

стúна ‹ румун. stîna ‘загін для овець із куренем для вівчарів’, із яким пов’язують 

закарпат. стынище ‘місце в лісі на полонині, де ночують або відпочивають вівці’ 

[375, c. 47].  

Отже, лінгвістичні аргументи дають більше підстав пояснювати гідронім 

Стинава (незалежно від тієї чи іншої версії щодо тлумачення його етимона) як 

генетично слов’янський, а не германський. 

Гідронім Тибр (р., пр. Смотричу л. Дністра; нп Біла, Степанівка і Чорна 

Чемеровецьк. р-ну Хмельниц. обл.; гг. Товтри; варіанти: Батогъ, Шатавка, 

Брейтавка [467, c. 563]) В.М. Топоров етимологізував як відетнонімний, 

порівнюючи його з готською етнічною назвою Tervingi [519, c. 244], не 

аргументуючи свого припущення. Напевно, дослідник мав на увазі, що Тибр ‹ 

*Тирб ‹ *Тирв. Цю версію вважаємо малоймовірною насамперед із фонетичних 
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міркувань. Якщо гіпотетичну основу *Тирв- iще можна вивести з Terv- (и ‹ е 

внаслідок пізнішої вимови вже на місцевому діалектному ґрунті), то незрозуміло, 

чому форма *Тирв постала від усіченої основи Terv- етноніма Tervingi, а не від 

повної Terving-, яка, відповідно до законів східнослов’янської фонетики, мала б 

трансформуватися в *Терев’яг(ж). На це, до речі, вказував і О.С. Стрижак, 

небезпідставно критикуючи гіпотезу П.М. Батюшкова про зв’язок давньоруського 

етноніма тиверці з германською етнічною назвою тервінги [496, c. 51]. Отже, 

назву р. Тибр не вдається проетимологізувати як германську.  

На думку М.М. Торчинського та Н.М. Торчинської, гідронім Тибр 

вторинний щодо суміжного ороніма – назва однієї з вершин Товтрів (Медоборів 

[521, c. 456]). На жаль, автори лишили поза увагою етимологію ороніма Тибр. 

Щодо трактування гідроніма Тибр як трансонімізованого ороніма зазначимо, що 

випадки перенесення назви орооб’єкта на суміжну річку (потік) непоодинокі, 

пор., наприклад, гідроніми Кúчера (Прикарпаття і Закарпаття [467, сc. 248–249]) 

та численні карпатські ороніми Кичера ‹ кúчера ‘гора’, ‘горб’, ‘крутий горб, 

зарослий лісом’ [384, 1, c. 351], яр Щовб у басейні Дністра (Івано-Франків. обл. 

[467, c. 630]) й відповідні ороніми на Прикарпатті [724, X, c. 405] ‹ щовб ‘шпиль, 

верх гори’, ‘лисий верх високої гори, зарослої довкола лісом’ [384, 2, c. 396]. На 

ймовірну секундарність гідроніма Тибр щодо відповідного ороніма вказує також 

локалізація р. Тибр у зоні гірського масиву Товтрів. Але ж і оронім Тибр міг 

виникнути через перенесення назви з контактного гідрооб’єкта.  

В.П. Шульгач розглядає потамонім Тибр у системі архаїчної слов’янської 

гідронімії України, зводячи його до праформи *Tъrbъ ‹ і.-є. *ter- ‘терти’ в ступені 

редукції о-ряду з розширювачем основи -b- [596, c. 57]. Свою версію дослідник 

вибудовує з урахуванням метатези -рб- › -бр- у структурі цієї назви. 

Для встановлення етимона гідроніма Тибр, який, безперечно, належить до 

давніх назв на терені України (не має відповідників, наскільки це вдалося 

простежити, як на апелятивному, так і на онімному рівні української й інших 

слов’янських мов), треба докладно проаналізувати його формальну структуру, 

врахувавши ймовірні звукові зміни, що відбулися в ньому з плином часу, а також 
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поглянути на назву Тибр у ширшому ареальному контексті. Формально гідронім 

Тибр тотожний назві р. Тибр (італ. Tevere, лат. Tiberis) в Італії, яку пояснюють у 

зв’язку з кельт. dubr ‘вода’ [602, 65, с. 154]. З огляду на це постає закономірне 

питання: чи можна вважати італ. назву Тибр прототипом дністерського Тибру, чи 

ці назви лише формально співзвучні? Якщо погоджуватися з думкою, що 

італійський гідронім генетично сягає кельт. dubr ‘вода’ й припускати для 

української назви кельтське підґрунтя, то потрібно з’ясувати, чи могло кельт. dubr 

фонетично еволюціонувати в укр. Тибр. Згідно із закономірностями порівняльно-

історичної фонетики, така трансформація видається неможливою, оскільки: 

1) кельт. d відображає і.-є. *d, яке на слов’янському ґрунті також реалізувалося в 

дзвінке d; 2) кельт. u (між двома приголосними) розвинулося з і.-є. *u, що 

відповідає псл.*ŭ, яке у слов’янській фонетиці дало ъ [338, сc. 115, 142].  

Малоймовірне також припущення, що дністерський гідронім Тибр – це 

латинське запозичення (Tiberis) періоду римської колонізації Дакії та суміжних 

земель у ІІ ст. н. е. в часи імператора Траяна. Сумнівним видається перенесення 

макрогідроніма Тибр (третя за протяжністю серед річок Італії) на невелику річку 

Тибр у басейні Середнього Дністра.  

На наш погляд, гідронім Тибр треба аналізувати на слов’янському ґрунті з 

урахуванням розвитку теперішньої форми назви з первинного *Тирб, на що 

вказував раніше В.П. Шульгач. Щодо метатези -рб- › -бр-, то її підтверджують як 

онімні, так і апелятивні факти, пор., наприклад, назву р. Скобрина (басейн 

Верхнього Дністра) ‹ *Скорбина ‹ *Скърбина [587, c. 145], рос. діал. кибра 

‘берестяний поплавок у рибальській сіті’ й кирба, кирбы ‘поплавки’ [464, 13, 

сc. 194–195, 219] ‹ псл. *kъrba / *kъrbъ [261, сc. 98–99]. Імовірність розвитку 

форми Тибр із *Тирб підтверджує також рос. тúбрить ‘вкрасти’, стúбрить ‘т. с.’, 

‘з’їсти’ (етимологічно незрозумілі [546, IV, с. 55]), які українські етимологи 

співвідносять з укр. діал. тéрбати ‘терти’ [155, 5, c. 696] ‹ псл. *tьrbati ‘дерти, 

рубати’ [51, сc. 26–27]. Таким чином, рос. тибрить ‹ *тирбить ‹ *тербить. 

Форму *Тирб етимологізуємо в колі української діалектної лексики на зразок 

буков. тирба, тéрба ‘каша з кукурудзяної муки на молоці’ [466, c. 543], 
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наддністр. тирба ‘суп із кукурудзяної муки’ [580, c. 253], що кваліфіковані в 

«Етимологічному словникові української мови» з ремаркою «неясні» [155, 5, 

c. 571]. Наведені апелятиви, на нашу думку, слід тлумачити як вторинні щодо 

*терба, пор. ще споріднені рос. діал. тербь ‘зв’язка льону’, слвн. trbar ‘трохи 

обтесана колода’ ‹ псл.*tьrb- [51, c. 27], також мікроойконім Тирбіж (на 

Львівщині) ‹ тербіж / теребіж [557, c. 248]. Відповідно до викладеного 

матеріалу *Тирб ‹ *тирб ‹ псл. *tьrbъ / *tьrba ‹ *tьrbati ‘дерти, рубати’. У 

відновленому *tьrbъ / *tьrba кореневе -ьr- › -ир- на місцевому ґрунті. Таку 

нерегулярну фонетичну зміну ілюструє, наприклад, укр. діал. дирчáти ‘тремтіти’ 

‹ псл. *dьrčati [603, 5, сc. 219–220]. Реконструйоване *tьrbъ / *tьrba могло 

мотивувати як семантику похідного ороніма14 (у зв’язку з цим показовий 

ороландшафт Подільських Товтрів – невеликі, різко окреслені ряди горбів зі 

стрімкими схилами й часто зубчастими вершинами [124, c. 55]; окремі форми 

простягаються у вигляді витягнутого валу або окремих конусоподібних пагорбів – 

товтрів [380, c. 113]), так і відповідного гідроніма, позначаючи, наприклад, 

*‘річку зі швидкою течією, що «тре» берегову лінію’. Отже, наведені лінгвістичні 

аргументи уможливлюють, на наш погляд, пояснення гідроніма Тибр ‹ *Тирб як 

слов’янського, а не іншомовного. 

Підбиваючи підсумки етимологічної інтерпретації гідронімів Молода, 

Мурафа, Снивода, Спина, Стинава (Стинавка) і Тибр, констатуємо: 

1. Пояснення гідронімів Молода, Мурафа, Снивода, Спина, Стинава 

(Стинавка) і Тибр як генетично германських, тобто таких, що лише формально 

освоєні слов’янами, ґрунтується на випадковому зближенні їх із окремими 

словами, що мають етимологічне підґрунтя в германських мовах. Такий підхід 

уважаємо хибним, адже топоніми не слід етимологізувати на основі ізольованих 

                                                            
14 Етимологія самого ороніма Товтри неоднозначна: 1) Толтры ‹ тоўтры, толтры ‘високі гори з усіченими 
вершинами’ ‹ търтри / *търътри / *търтъри. Ця назва перейшла до слов’ян від попереднього населення [482, 
c. 299]; 2) іллірійська назва, що сягає первісного *Trtry (форма Toŭtry вторинна внаслідок дисиміляції -rr- › -lr-), 
спорідненого з оронімами пол. Tatry, серб. Trta, гр. Tάρταρoς, фр. tertre ‘узгір’я’ [690, сc. 64–65]; 3) Tatry – 
результат редуплікації і.-є. *ter- (версія Я. Розвадовського [658, c. 89]; 4) Татры ‹ *Татра ‹ д.-гр. Tartar (Tάρταρoς) 
[317, сc. 204–205]; 5) Толтри (Товтри) ‹ слов’ян. *tъrtr-, запозиченого з іллірійського, фракійського чи кельтського 
джерела [173, c. 517]; 6) Товтри ‹ псл. *tъrtri [576, c. 887], *tъrtr- ‘гора’ [155, 5, c. 590]). 
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зближень із формально співзвучними словами з інших мов, нехтуючи генетичним 

контекстом місцевого апелятивного й онімного словника. Зазначені гідроніми 

розглядаємо на підставі їхнього тісного зв’язку з комплексом власних 

географічних назв і апелятивів слов’янського лінгвоареалу, на основі їхньої 

локально-просторової характеристики в місцевому тополандшафті. 

2. Етимологічний аналіз наведених назв, здійснений у системі структурно 

спорідненої апелятивної й онімної лексики з урахуванням звукових змін у їхніх 

словоформах, які відбувалися з перебігом часу, уможливлює їх розгляд саме як 

питомих утворень, а не фонетично адаптованих на слов’янському ґрунті 

германізмів. 

 

2.4.1. Гідроніми з імовірними германськими основами 

 

У попередньому підрозділі йшлося про те, що дані історії та археології 

підтверджують перебування представників східного відгалуження германського 

етносу в Українському Прикарпатті, зокрема в ареалі басейну Верхнього і 

Середнього Дністра, які потрапляли сюди різними хвилями в останні століття до 

н. е. й у перші століття нової епохи, рухаючись із території Польщі. Зібрані й 

проаналізовані історично-археологічні факти дають сьогодні підстави 

стверджувати, що перші групи германців проникли в межиріччя Західного Бугу й 

Верхнього Дністра ще до того, як тут почали оселятися слов’яни. Ті германці, 

яких дослідники пов’язують із ранніми бастарнами, були, найпевніше, 

асимільовані тутешнім населенням фракійського походження. Саме тому 

археологи на основі докладного аналізу решток місцевої матеріальної культури 

дійшли висновку, що бастарни рубежу ІІІ–ІІ ст. до н. е. в Українських Карпатах, 

як носії поєнешти-лукашівської культури, – це не гомогенне етнічне угруповання. 

У складі бастарнів були, ймовірно, різноетнічні групи – гето-дакійські, германські 

і навіть кельтські [156, сc. 165, 187]. 

Лінгвістично означити цей період неможливо з огляду на відсутність хоча 

б якихось мовних фактів тієї доби, зафіксованих у досліджуваному регіоні. Щодо 
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даних топонімії, то, можливо, про поліетнічний характер населення Українських 

Карпат того часу свідчить оронім Бескиди (назва системи хребтів у північній 

смузі Карпат, на порубіжжі Польщі з Чехією, Словаччиною й Україною [542, 1, 

c. 422]). Зазначимо, що дотичним до водозбору Верхнього і Середнього Дністра є 

Високий Бескид – частина Бескидів між лінією Турка – Борислав на захід і 

долиною р. Мізунка на схід, між Карпатським узгір’ям на північ і 

Середньокарпатською улоговиною на півдні [149, 1, сc. 252–253]. 

Етимологія цієї назви неодноразово привертала увагу дослідників, що й 

зумовило численні версії тлумачення ороніма Бескиди. Основні з них розглянула 

й прокоментувала Т.О. Марусенко [322, сc. 65–73]. Найбільш обґрунтованими 

гіпотезами щодо походження ороніма Бескиди з лінгвістичного погляду можна 

вважати такі: 1) за умови фракійської генези назви Бескиди ймовірний її зв’язок iз 

алб. bjeskё ‘гірське пасовище, гірський хребет’ [546, І, c. 161], пор. ще похідний 

оронім Bjeshkёt в Албанії [217, c. 15]; 2) Я. Розвадовський в основі ороніма 

Бескид(и) вбачав германський етимон, порівнюючи його з в.-н.-н. beschêt 

‘відокремлення, межа’, н.-нім. beschêt ‘кордон’ [719, c. 162], пор. ще сканд. besked 

‘вершина гори’ [641, c. 317]; 3) назва Бескид(и) іллірійська за походженням, 

постала на базі іллір. *biz-kit- / *biz-kēt- (‹ іллір. *bhūg’- ‘бук’ і *kit- / *kеt- ‘ліс’) 

‘буковий ліс’, що начебто підтверджує суміжний хоронім Буковина, пор. також 

формально споріднений оронім Ještěd (Чехія) ‹ *ask-kēt- ‘ясеновий ліс’ [525, 

c. 281].  

На нашу думку, найперспективнішою щодо визначення праформи ороніма 

Бескид(и) є версія про його зв’язок зі згаданими германськими лексемами beschêt 

‘відокремлення, межа; кордон’, besked ‘вершина гори’, які фактично є 

структурними відповідниками сучасного Бескид, не кажучи вже про збіг 

орографічної семантики. Слов’яни, ймовірно, запозичили лексему besked 

‘вершина гори’ (укр. бескид (бескед, бескет, бескеття) ‘стрімкий схил’, 

‘глибокий яр, провалля’, ‘гора, скеля’, пол. beskid (beszkid), beskyd зі 

спорідненими значеннями [322, сc. 65–66]) у своїх попередників у Карпатах ще до 

першої палаталізації задньоязикових приголосних (цей фонетичний процес 
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датують рубежем старої і нової ери [208, c. 95]), відповідно до якої псл. *k перед 

голосними переднього ряду *ē чи *ĕ перейшов у *č. Очевидно, спершу Бескид 

позначав якусь примітну для орієнтації вершину гори (пор. сканд. besked 

‘вершина гори’), а вже згодом ця назва поширилася за суміжністю і на весь 

гірський масив. На можливість германської етимології ороніма Бескид(и) 

вказують й інші назви карпатських орооб’єктів, які пов’язують iз германським 

етнічним елементом у цьому регіоні, пор., наприклад, оронім Глефа (Глифа) ‹ укр. 

діал. głyfa ‘стрімка гора’ ‹ с.-в.-н. glėf ‘похиле нерівне місце’ [171, c. 227]. 

Як відомо, германський вплив на населення Українського Прикарпаття не 

обмежився лише дослов’янським періодом, він був помітний і в наступні століття. 

Так, на поч. н. е. на територію Волині й Верхньої Наддністрянщини проникають 

носії пшеворської археологічної культури, яку вважають поліетнічною, 

виокремлюючи в ній, крім давніх слов’ян (венедів), також і германський етнічний 

компонент – пізніх бастарнів [211, сc. 178–179] або вандалів [17, сc. 42–43]. 

Наприкінці ІІ й у ІІІ ст. н. е. в ареалі Західного Бугу й Верхньо-Середнього 

Дністра археологи відзначають компактні пам’ятки вельбарської культури, яке 

залишило гото-гепідське населення [16, c. 73; 385, сc. 16–17]. Присутність східних 

германців цього періоду в окресленому регіоні можна кваліфікувати як їх 

інфільтрацію в праслов’янське середовище, адже в ІІ–ІІІ ст. н. е. слов’яни вже 

проживали у Верхньо-Середній Наддністрянщині.  

Цілком імовірно, що гідронімним підтвердженням таких германсько-

праслов’янських контактів є середньодністерський гідронім Піскáва (р., 

л. Молоди л. Лімниці п. Дністра; між рр. Геха і Гайлинець; с. Осмолода 

Рожнятівськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, c. 425]).  

О.М. Трубачов етимологізував цю назву як континуант герман. *fisk-

a(h)wa ‘рибна річка’ [525, c. 52]. Погоджувався з цим дослідником і 

Ю.О. Карпенко, зараховуючи дністерську Піскаву, а також її закарпатський 

аналог – р. Піскáву в басейні Тиси [467, c. 425] до германізмів [226, c. 42; 240, 

c. 70]. Справді, таку версію можна обґрунтувати з погляду і фонетики (герман. 

*fisk- › слов’ян. (укр.) піск- з урахуванням можливої субституції чужої фонеми ф 
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українським п; герман. -ahwa у слов’янському мовному середовищі могло 

розвинутися в -ava [273, сc. 183–184]), і семантичної типології, пор. споріднені 

місцеві гідроніми Рúбний, Рúбник, Рúбниця [467, c. 461] з виразною слов’янською 

етимологією. 

Однак таке тлумачення етимона гідроніма Піскава неостаточне. Так, 

Я. Ріґер припускав, що назва р. Піскава вторинна щодо Піскова внаслідок 

відтворення давнішого -ова як -ава, пор., зокрема, пол. Brzeżawa ‹ Brzeżowa ‹ brzeg 

[712, c. 24]. На підтримку такої гіпотези наведемо численні прикарпатські ороніми 

Piaskowa (Піскова) [740, VIII, c. 56], пор. ще споріднені апелятиви: укр. пісковéць 

‘осадкова гірська порода з піском’, пісковúк, пісковúна ‘т. с.’, піскóвиско, 

піскóвище ‘купа піску; піщане поле; піщана рівнина’ [155, 4, c. 415]. 

Погоджується з Я. Ріґером i М.М. Габорак, який убачає в основі гідроніма Піскава 

субстантив *піскава ‘піщана, яка містить пісок’ [79, c. 344]. Назвa Піскава, проте, 

не обов’язково пов’язана з лексемою пісок. На таку думку наштовхує 

гідрографічна характеристика цього гідроніма: річка тече гірською долиною [740, 

VIII, c. 228] (курсив наш. – С.В.), а гірські породи Карпатського регіону не 

складаються з пісковика. 

У зв’язку з цим «піщана» етимологія гідроніма Піскава не видається 

беззаперечною. За умови слов’янського походження цю назву можна пояснювати 

на основі лексики гнізда псл. *piskati ‘пищати’: укр. пúскати ‘пищати’, пúскава 

‘писк, пискотня’, блр. піскавы (› піскаўка ‘пищик із соломи’), серб. пискав 

‘писклявий’ [604, 9, c. 142], серб. і хорв. piskavac ‘риба’, piskavica ‘морська риба’ 

[738, II, сc. 663–664], топоніми Piskavica в Боснії та Герцеговині [661, c. 333]. 

Наведені лексеми мотивовані дієслівною основою пискати ‹ *piskati ‘видавати 

різкий звук-писк’. Такі апелятиви, як укр. пúскава, блр. піскавы, серб. пискав, 

дають підстави для реконструкції праформи *piskava (‹ *piskavъjь ‹ *piskati) з 

метафоричним позначенням річки, що «пищить», тобто видає певні звуки, схожі 

на писк. Подібну внутрішню форму демонструє назва р. Пискля в басейні Десни 

(колишня Смоленська губ. [766, III, c. 668]), яку формально можна порівнювати з 

укр. пúскля ‘курча’ [155, 3, c. 376], блр. піскля ‘т. с.’ [604, 9, c. 143], пол. pisklę 
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‘молодий птах’ ‹ псл. *pisklę [625, c. 437]; серб. оронім Пискавац ‹ пискав ‘місце, 

де вода пищить’ [401а, с. 392]. Типологічно таку семантику підтверджують 

дністерський гідронім Шумúна [467, c. 628], назви Криклúва, Крикýха в інших 

регіонах України [467, c. 288] та ін.  

З іншого боку, гідронім Піскава можна етимологізувати у зв’язку iз власне 

водним значенням архетипу псл. *piskati (*piščati) ‘текти, струмувати’, яке 

Ж.Ж. Варбот відновлює на основі чеськ. pištěti ‘струмувати, витікати із щілин’, в.-

луж. pišceć ‘витікати, струмувати’ [56, сc. 61–62], пор. ще хорв. pišćat ‘бризкати’ 

[643, c. 163]. За умови такого пояснення гідронім Піскава повинен був би мати 

фонетичну форму *Пискава / *Пищава. На нашу думку, розбіжність у корені 

писк- / піск- на рівні апелятив-онім зумовлена книжним характером назви 

Піскава: у російських (Пискава [336, c. 15] і польських (Piskawa [740, VIII, c. 228]) 

джерелах цей гідронім подано з рос. и і пол. і в корені, які відтворені українським 

і. Таким чином, структурно-семантичний аналіз гідроніма Піскава уможливлює 

його розгляд і в системі слов’янського лексичного матеріалу, а отже, й 

альтернативну германській слов’янську етимологію. 

З-поміж імовірних (генетично) германських гідронімів у басейні Верхньо-

Середнього Дністра, до яких раніше зараховували назви Молода, Мурафа, 

Піскава, Спина, Снивода, Стинава (Стинавка) і Тибр, єдиною назвою, як 

засвідчує етимологічний аналіз, з можливим германським підґрунтям можна 

вважати Піскаву, якщо інтерпретувати її як адаптовану в місцевому 

слов’янському мовному середовищі форму германського *fisk-a(h)wa. Саме ця 

праформа є суцільнолексемним відповідником (хоч і гіпотетичним) для 

дністерського гідроніма Піскава, тоді як інші згадані потамоніми не мають 

аналогів у германському словникові, а формальне їх зближення із зовні 

співзвучними апелятивами на зразок гот. sniwan (див. Снивода) чи spinnan (див. 

Спина), без урахування глибших етимологічних зв’язків їхніх гідронімооснов із 

слов’янським мовним матеріалом, на нашу думку, випадкове. Однак категорично 

наполягати на еволюції гідроніма Піскава з германського *fisk-a(h)wa також не 

варто з огляду на можливість альтернативного пояснення його (гідроніма) як 



140 

слов’янського – континуант псл. *piskava з різною семантикою залежно від 

значення твірного *piskati ‘видавати різкий звук-писк’ чи ‘текти, струмувати’. На 

цій підставі гідронім Піскава розглядаємо не як однозначний германізм, а як 

назву з імовірним германським етимоном. 

 

2.5. Дослов’янські гідроніми в басейні Нижнього Дністра 

 

Гідронімія Дністра в його нижній течії – органічна частина дністерського 

гідронімікону в цілому, хоч і зі своєю мовно-етнічною та географічною 

специфікою. Етнічна історія Нижньої Наддністрянщини (адміністративно-

територіальні межі сучасних України (Одеська обл.) і Молдови) старої ери не 

пов’язана зі слов’янами. Вона формувалася переважно під впливом ірансько- та 

фракійськомовного населення. Історики стверджують, що основу найдавнішої 

людності в регіоні Нижнього Дністра й суміжного Нижнього Наддунав’я 

становили фракійці, східна межа розселення яких тривалий час пролягала течією 

Дністра [30, c. 22]. Так, Е. Рікман зазначає, що Нижня Наддністрянщина вже з 

епохи пізньої бронзи (ХІІІ–Х ст. до н. е.) була регіоном, де закріпилися 

північнофракійські племена. Такий статус цієї території не змінився і в останні 

століття до н. е. [446, c. 181].  

Із-поміж численних фракійських племен дослідники локалізують тут 

гетів15 і даків. На підставі вивчення писемних історичних і археологічних джерел 

І.Н. Чебан, зокрема, доводить, що в VII–VI ст. до н. е. територію межиріччя 

Дністра, Пруту, Серету і Нижнього Дунаю освоїли фракійські племена гетів і 

даків. Гети заселяли переважно обидва береги Нижнього Дунаю, а даки – терени 

між Прутом, Серетом і Дністром [559, c. 8]. А.І. Жуковський розширює межі краю 

гетів, зауважуючи, що вони на півночі і сході сягали Нижнього Дністра [172, 

сc. 80–81].  

                                                            
15 Р.М. Козлова припускає можливість слов’янської етимології етноніма гети як *gъtі [269, c. 264]. 



141 

Однак не тільки фракійці впливали на мовно-етнічну ситуацію в цьому 

регіоні в зазначений період. Відомо, що гето-дакійські племена активно 

контактували з іранськомовним населенням (скіфами), які в VI ст. до н. е. 

розселилися в Нижньому Наддунав’ї, прийшовши сюди з Азії приблизно в VII ст. 

[559, c. 9; 172, c. 80]. О.К. Шапошников початковий період перебування скіфів у 

вказаному ареалі поглиблює на століття, відзначаючи, що скіфи утвердилися в 

Північному Надчорномор’ї близько 800 р. до н. е. [569, c. 190]. Отже, дослідники 

констатують, що Дністер був фактично порубіжною річкою між землями гетів і 

скіфів. На правобережжі Нижнього Дністра і на захід від нього аж до Пруту 

основним населенням були фракійці, а на лівобережжі – скіфи [189, c. 76; 341, 

c. 33; 342, c. 76; 344, c. 39].  

Важливо також відзначити, що на межі VI–V ст. до н. е. розпочинається 

грецька колонізація Північного Надчорномор’я, зокрема і Нижньої 

Наддністрянщини. У той час процеси внутрішнього розвитку еллінських поселень 

поєднувалися з тісними контактами з місцевим населенням – скіфами і 

фракійцями [144, c. 158]. Еллінський вплив на розвиток цієї території відіграв 

важливу роль, адже всі відомості про племена, які заселяли терени Північного 

Надчорномор’я доісторичної й ранньоісторичної доби, дійшли до нас грецькою 

мовою. За свідченням давніх авторів (Страбон, Пліній Старший, Птолемей), 

основне населення між Дунаєм і Дністром у перших століттях н. е., як і в 

попередню добу, становили місцеві фракійські (гето-дакійські) племена. У І–ІІ ст. 

н. е., наприклад, тут згадано тирагетів [445, c. 54], тобто гетів Надтир’я / 

Надтирасся (Тира, Тирас – давні назви Дністра) [498, c. 211]. Крім фракійців, між 

Дунаєм і Дністром історики відзначають у перших століттях н. е. бастарнів [445, 

c. 54] – поліетнічне населення, основу якого більшість дослідників ідентифікує з 

германським етномовним елементом (див. вище). Вважають, що бастарнів швидко 

асимілювало місцеве населення [460, c. 9]. Також на рубежі нового часу в 

межиріччі Дністра й Дунаю дослідники локалізують іранські племена сарматів16 

                                                            
16 Слов’янську природу цього етноніма обґрунтовує білоруська дослідниця Р.М. Козлова [264, сс. 262–269]. 
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[445, c. 54; 460, c. 9; 569, c. 190]. У першій половині ІІІ ст. н. е. тут оселяються 

готи, які переселилися сюди з берегів Балтійського моря: вестготи зайняли землі 

на захід від Дністра (Бессарабія та Молдова), остготи – на схід від Дністра [487, 

c. 134].  

Отже, у Нижній Наддністрянщині й суміжних регіонах ще задовго до 

появи тут слов’ян тривалий період проживало неслов’янське населення – 

фракійці, іранці (скіфи й сармати), германці (бастарни й готи), що, зрозуміло, 

повинно було відбитися і в мовній історії цього ареалу. На жаль, сучасна наука не 

має якихось інших мовних свідчень із зазначеного терену, крім онімної лексики – 

деяких етнонімів і топонімів, що дійшли до нас у записах грецькою мовою в 

спогадах давніх авторів – Геродота, Страбона, Птолемея, Помпонія Мели та ін. Із-

поміж гідронімів басейну Нижнього Дністра, які відбивають дослов’янський 

характер своїх основ, до нас дійшла, власне, лише назва Дністер із численними 

варіантами, етимологічний аналіз яких засвідчує їхню неслов’янську природу. 

Назва Дністер, як відомо, позначає другу за розміром (після Дніпра) річку 

України (довжина – 1362 км, площа басейну – 71990 км2 [149, 2, c. 547]), що 

впадає в Дністровський лиман Чорного моря (поч. у Бескидах (Українських 

Карпатах), вище від с. Середа Турківського р-ну Львівської обл.), тече в межах 

Львівщини, Івано-Франківщини, Тернопільщини, Вінниччини, Хмельниччини й 

Одещини [467, сс. 173–174], виходячи в нижній течії за межі України – продовжує 

свій шлях у Молдові.  

Гідронім належить до архаїчних і має багату етимологічну історію, яка 

пов’язує його з дослов’янським населенням Нижньої Наддністрянщини. 

Прикметно, що Дністер – не первинна назва гідрооб’єкта. Найдавніші писемні 

джерела фіксують його у формах Тύρης (V ст. до н. е.), Тύρας (I ст. до н. е. – ІI ст. 

н. е.), Tyras (I ст. до н. е. – I ст. н. е.), Agalingus (II ст. н. е. – IV ст. н. е.); пізніші 

форми: Danastius (IV ст. н. е.), Danastrum (V–VI ст. н. е.), Δάναστρις (X ст. н. е.), 

Днѣстръ (XII ст. н. е.), Turlo (XIV–XV ст. н. е.), Niestr, Nyestr, Nestr (XV ст. н. е.) 

[467, сc. 173–174;154, сc. 57–58]. З наведених фіксацій видно, що сучасна форма 
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гідроніма з’явилася досить пізно. У своєму теперішньому вигляді вона відбиває 

результат еволюції псл. *dъněstrъ ‹ *dŭneastr ‹ *dŭn-istros [525, сc. 216–218].  

Така кількість варіантних назв для одного гідрооб’єкта зумовлена 

різномовними впливами на регіон басейну Дністра протягом століть. Більшість 

дослідників етимологізує різні назви Дністра на неслов’янському ґрунті. Перші 

доступні джерела засвідчують Дністер як Тύρης (Tyras) – Тирас. В основі цього 

гідроніма - апелятив іран. tūras ‘швидкий, прудкий’ [546, І, c. 519], що вказував на 

характер течії річки. Це значить, що назва Тирас постала в іранський (точніше – 

східноіранський, скіфський) період історії Північного Надчорномор’я. На думку 

О.К. Шапошникова, назву Тύρης можна мотивувати гіпотетичним фрак. *turas або 

*tiuras ‘вир’, ‘швидкий, різкий’ [571, c. 299]. Шкода, що на підтримку такої версії 

автор не наводить спорідненого фракійськомовного матеріалу. Пізніше 

О.К. Шапошников висловив припущення, що назва Тύρης (Tyras) може мати 

індоарійську етимологію, пов’язану з д.-інд. tīvrá ‘швидкий, різкий’, гідронімом 

Tīvrā [572, c. 374]. Проте, на наш погляд, з д.-інд. tīvrá можна пов’язувати хіба що 

форму Тіра (в історичних джерелах Дністер мав іще назву Тіра [496, c. 52]; IV ст. 

до н. е. TΥPA [454а, с. 453]), а не Tyras, адже, як слушно зауважував 

А.О. Білецький, гр. ι в Тіра не відповідало іран. ū в tūr- (докладніше див. [416, 

c. 416]). Цілком імовірно, що Тіра позначала доіранську – індоарійську назву 

Дністра (первісною територією проживання індоаріїв було Північне 

Надчорномор’я [476, c. 99]).  

Пізніша назва Agalingus має, імовірно, германське коріння. Її пов’язують із 

гот. agla, aglus ‘важкопрохідний, обтяжливий’ [369, c. 125; 614a, 62]. На думку 

Ю.О. Карпенка, назву Agalingus залишили в Нижній Наддністрянщині бастарни, а 

не готи, оскільки перші засвідчені в ареалі басейну Нижнього Дністра раніше за 

других [240, c. 70]. Це припущення має певні підстави, адже гідронім Agalingus 

був відомий уже в ІІ ст. н. е., тоді як готи освоїли зазначений регіон пізніше – у 

ІІІ–IV ст.  

Найбільше гіпотез висунуто щодо етимології варіанта Дністер. Вони 

переважно констатують ірансько-фракійське (дакійське) підґрунтя гідроніма. 
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Певні розбіжності в поглядах дослідників викликані дещо відмінним тлумаченням 

різних форм назви Дністер. Відзначимо також, що в жодного з наших 

попередників не викликала сумнівів двохосновна структура цієї назви. Так, 

О.І. Соболевський виводив гідронім із сарматського архетипу *dăna-istr-, у якому 

*dan- ‹ іран. *dānu- ‘річка, вода’, а -istr- співвідносний із фракійською назвою 

Дунаю Ίστρoς [603, 5, c. 183]. Гідронім Істр пов’язують із фрак. istr(a) ‘сильний, 

стрімкий’ [90, c. 101] ‹ і.-є. *sreu- ‘текти’. Поблизу впадіння Дунаю в Чорне море 

розташоване і місто зі спорідненою назвою Ίστρια, Histria ‹ гідроніма Ίστρoς17, 

пор. ще аналогічний гідронім Istros у Малій Азії [498, c. 217]. Т. Лер-

Сплавiнський у слов’янському *dъněstrъ убачав праслов’янську форму *dŭno-istro 

(див. [497, сc. 20–21]). Однак на слов’янському ґрунті складники гідроніма 

Дністер позбавлені етимологічної підтримки. Більш точно назву Дністер 

пояснював С. Роспонд, характеризуючи її як результат розвитку ірансько-

фракійської форми *dānu-str- [717, c. 24] з огляду на іран. *dānu-, а не *dănu-. 

Однак голосний ā не міг на слов’янському ґрунті реалізуватися в ŭ › ъ. Цю 

суперечність розв’язав О.М. Трубачов, пояснивши видозміну ā › ŭ внаслідок 

фракійської (дакійської) адаптації іран. *dān-. Слов’янське *dъněstrъ (форма 

Дністер постала, власне, на українському ґрунті, де псл. *ě › і; вст. е в групі 

приголосних -тр-) ‹ фрак. (дак.) *dŭno-istr-, точніше з праформи *dŭnеаstr- (ĭ ‹ еа 

– фонетичний процес фракійсько-дакійського походження) [525, сc. 217–218]. 

Погоджувалися з такою етимологією В.П. Петров (акцентував увагу на цілісній 

семантиці гідроніма Дністер ‹ дана + -стр- – *‘річка, що швидко тече’ [417, 

c. 67]) і Ю.О. Карпенко [224, c. 11].  

На ірансько-фракійській природі назви Дністер наголошує і Ґ. Шрамм 

[734, сc. 28–29]. О.І. Іліаді, проте, припускає власне іранську етимологію для 

гідроніма Дністер, виокремлюючи у його структурі, крім уже відомої 
                                                            
17 У зв’язку з відновленням прагідроніма *Jьztьra (‹ псл. *terti, *tьrő) на основі рос. назв рр. Истра в басейні Угри, 
Истер у басейні Мокші білоруська дослідниця Т.М. Богоєдова вважає за можливе пояснення в гнізді лексики псл. 
*terti, *tьrő і гідронім Істр (д.-гр. Ίστρoς) – античної назви Дунаю в його нижній течії [37, c. 23]. Однак рос. 
гідроніми Истра, Истер можуть збігатися з д.-гр. Ίστρoς лише формально і мати різну етимологічну природу, 
адже назва Ίστρoς була відома в Північному Надчорномор’ї ще у VIII–V ст. до н. е. [467, c. 188], тобто ще в 
дослов’янський період історії цього регіону. 
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препозитивної основи *dan-, постпозитивну *æst(u)r / *ust(u)r, пор. осетин. stur 

‘великий’ (голосні a, u – протетичні): *‘велика річка’ [196, с. 359]. У 

запропонованому поясненні незрозумілі фонетичні умови еволюції гіпотетичного 

іран. *Dan-ust(u)r (*Dan-æst(u)r) у псл. *dъněstrъ. 

Варіанти Turlo, Turla, відзначені в XIV–XV ст., постали в результаті 

тюркської (турецької) адаптації давньої назви Tyras, яка на італійських картах 

XIV–XV ст. позначена flum turlo (пор. іще тюрк. турла ‘пасовище’ [96, сc. 88–

89]).  

Пізніші форми XV–XVI ст. Niestr, Nyestr, Nestr похідні від Днѣстръ 

(Dnyestr) із редукованим Д-, що наочно ілюструє фіксація 1430 р. – на (д)нистрѣ 

[467, c. 174].  

Таким чином, усі іншомовні варіанти гідроніма Дністер відійшли на 

периферію через відсутність для них на сьогодні органічного мовного середовища 

в басейні Нижнього Дністра; закономірно перемогла адаптована на слов’янському 

ґрунті форма Дністер (Днестр), яка в цьому регіоні активно функціонувала вже в 

2-й пол. І тис. н. е. [457, c. 20]. Отже, як випливає з викладеного вище, гідронім 

Дністер (Danastius, Danastrum, Δάναστρις, Днѣстръ) зазнав складних структурних 

змін у процесі свого становлення протягом століть і є мовним реліктом ірансько-

фракійської доби в Нижній Наддністрянщині.  

Етимологічний аналіз назв гідрооб’єктів, локалізованих у басейні 

Нижнього Дністра, свідчить про те, що з-поміж численних гідронімів цього 

ареалу до генетично неслов’янських можна віднести лише сучасну назву Дністер. 

Як показало дослідження, цей гідронім, історія якого налічує багато століть, не 

був первісною назвою річки в її нижній течії. Варіанти гідроніма Тύρης, Тύρας, 

Tyras, Agalingus, Danastius, Danastrum, Δάναστρις, Днѣстръ наочно ілюструють 

історичні етапи їх становлення в тій етномовній ситуації, яка склалася в Нижній 

Наддністрянщині впродовж 1-ї пол. І тис. до н. е. – у 1-й пол. І тис. н. е.  

Незважаючи на те що основу найдавнішої людності в ареалі Нижнього 

Дністра і прилеглої території Нижнього Дунаю становило фракійськомовне 

населення, найпершою назвою Дністра, яка дійшла до нас із античних джерел, 
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була іранська – Тύρης, Тύρας, Tyras ‹ *tūras, що засвідчило активну роль 

іранського (східноіранського, скіфського) етномовного компонента в освоєнні 

цього регіону в давній період його історії. Очевидно, назва Тирас функціонувала 

на тій частині Нижньої Наддністрянщини, де переважали іранці (скіфи), тобто на 

лівобережжі Дністра. 

Брак докладніших відомостей про правобережжя нижньодністерського 

ареалу, де домінували фракійці, не дає змоги дізнатися про власне фракійську 

назву Дністра того часу. Найімовірніше, такою була (І)стр, на що вказує 

структура наступних у часі ваіантів Danastius ‹ *Danastrius, Danastrum і 

Δάναστρις, а також (опосередковано) назва територіально суміжного Нижнього 

Дунаю – Ίστρoς, відома вже з VIII ст. до н. е. [467, c. 188].  

Назва Agalingus, що відбиває перебування в регіоні давньогерманського 

етносу (бастарди, готи), була відома протягом нетривалого періоду (ІІ–IV ст. 

н. е.). Її коротку, порівняно з іншими варіантами назви Дністра, історію можна 

пояснити, напевно, тим, що германський етномовний компонент швидко 

розчинився в середовищі місцевого фрако-ірансько-еллінського населення 

Нижньої Наддністрянщини, у середовищі якого на той час уже закріпилася форма 

Danastrum, Δάναστρις – основна назва цієї річки. 

Потужна експансія слов’янського етносу в регіон басейну Нижнього 

Дністра, межиріч Дністра й Дунаю, Дністра і Бугу (Пд.) (у ІІІ ст. н. е. появу 

слов’ян у Південній Бессарабії – між Дністром і Дунаєм – засвідчують римські 

дорожні карти – Певтінгерові таблиці [548, сc. 22–23]; це підтверджує і група 

слов’янських пам’яток (поселення й поховання) ІІІ–IV ст. н. е., відкритих у 

пониззі Дністра, Пруту й Дунаю [15, c. 244; 17, c. 66]) і його контакти з тутешнім 

неслов’янським населенням спричинили складні міжетнічні взаємини, а отже – 

міжмовну взаємодію, внаслідок якої й закріпилася адаптована слов’янами 

ірансько-фракійська у своїй основі назва Дністер ‹ псл. *dъněstrъ. Отже, гідронім 

Дністер – це генетично неслов’янська назва, яку давні слов’яни запозичили саме 

в Нижній Наддністрянщині, адаптувавши її до своєї фонетики. Назва Дністер, яку 

слов’яни успадкували від етносів, що населяли досліджуваний регіон раніше, 
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настільки міцно закріпилася в праслов’янській мові, що сьогодні фактично 

втратила свою формальну іншомовність. 

 

Висновки до РОЗДІЛУ 2 

 

Проблему субстратної гідронімії в басейні Дністра вперше порушив 

О.М. Трубачов у праці «Названия рек Правобережной Украины. 

Словообразование. Этимология. Этническая интерпретация» (М., 1968), 

виокремивши в ньому (у верхній і середній частинах) фракійський, іллірійський і 

германський пласти. Зокрема, до фракійських назв дослідник зарахував Опір, 

Серет і Солоніпер. В.М. Топоров уважав імовірними фракізмами дністерські (у 

прикарпатській течії) гідроніми з основами Зубр- і Лімн-. Докладніший 

структурно-семантичний і етимологічний аналіз зазначених назв (Зубря, Лімна, 

Опір, Серет, Солоніпер) уможливив висновок про їхню псевдофракійську, тобто 

насправді слов’янську природу. На нашу думку, причиною помилкового 

етимологізування цих гідронімів як фракійських стало те, що і О.М. Трубачов, і 

В.М. Топоров не врахували всіх внутрішніх ресурсів пояснення цих назв на 

місцевому (слов’янському) ґрунті, а також некритичне сприйняття цими 

дослідниками лінгвістичної традиції кінця ХІХ – поч. ХХ ст., від якої в спадок 

сучасній слов’янській етимології дісталася своєрідна методологічна настанова 

вбачати в структурно незрозумілих словах запозичення з будь-яких 

неслов’янських мов або неслов’янський субстрат [194, c. 191].  

Водночас гідронім Серет, а також середньодністерські назви Муха й 

Сорока розглядаємо як такі, що могли розвинутися з фракійськомовного джерела, 

оскільки для них на теренах з історично підтвердженим фракійським та 

іллірійським етносом зафіксовано гідронімні й ширше – онімні паралелі (див. 

вище). Такі онімні збіги в регіонах, де в минулому впродовж тривалого часу 

перебували фракійці, невипадкові. Припущення про фракійське підґрунтя цих 

гідронімів опосередковано підтверджують їхні балтійські гідронімні 

відповідники, як-от лит. Musà, Muse, Mũsa, Sãrakos, показові з погляду давніх 
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ареально-історичних зв’язків палеобалканського мовного континууму з 

балтійською лінгвозоною. Проте наявність для деяких із цих назв (Муха й Сорока) 

гідронімних паралелей в інших українських (не карпатських) та інослов’янських 

регіонах, не дотичних до фракійськомовного світу, дає певні підстави 

етимологізувати їх і як генетично слов’янські, припускаючи альтернативне 

пояснення цих гідронімів. 

Найчисельнішим виявився шар так званих іллірійських гідронімів, до яких 

у межах Верхнього та Середнього Дністра було віднесено назви таких річок і 

потоків: Багінка (Бахонка), Багінський (Бахенський, Бахонський), Багнуватка 

(Багноватка, Бахноватка), Барбара, Бутельський, Бутивля, Гериня, Джуринь, 

Дустрів, Жван (Дзван), Жон, Занів, Липа (Гнила і Золота), Луква, Орава, 

Стривігор (Стрв’яж), Стрий, Стрипа, Черхава (Черхавка), Язестрів. Уважаємо, 

що лінгвістичні аргументи (фонетика й морфемна структура наведених назв, їхні 

дериваційні моделі, часто широкий ареал споріднених топонімів), доповнені 

позамовними фактами – специфічна характеристика місцевого 

топо(гідро)ландшафту, співвідносна з доонімною мотивацією твірних 

гідронімооснов, дають переконливі підстави для спростування висновків 

О.М. Трубачова, Д.Я. Телегіна, Ю.О. Карпенка про іллірійську генезу цих назв. 

Етимологічний аналіз наведених гідронімів показав, що вони не мають 

суцільнолексемних відповідників серед топонімооснов Західних Балкан, які 

тривалий період були осідком іллірійців. 

Незважаючи на незначний вплив іллірійського мовного субстрату на 

східнокарпатських праслов’ян, деякі гідроніми прикарпатської ділянки Дністра 

все ж таки ілюструють формальні збіги своїх основ із топонімами іллірійської 

географічної зони. Це назви рр. Бая і Кудавець ‹ *Кудава (?), для яких зафіксовано 

гіпотетичні іллірійські відповідники – Baia, Candavia › *Kődav-. Однак, як 

свідчить порівняльно-історичне дослідження топонімів у несуміжних ареалах, 

формальний збіг структури топонімів може бути випадковим і не відбивати 

їхнього безпосереднього зв’язку. У результаті етимологічного аналізу гідронімів 

Бая і Кудавець ‹ *Кудав(а) не вдалося однозначно встановити мовну природу 
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їхнього етимона. За умови певних формально-семантичних змін у структурі 

гідронімів Бая і Кудавець ‹ *Кудав(а) їх можна тлумачити і на слов’янському 

ґрунті. Проте брак подібних утворень на архаїчних слов’янських теренах і 

натомість фіксація формально співвідносних назв топооб’єктів у регіонах з 

іллірійським населенням уможливлює також припущення про їхню еволюцію як 

іллірійських реліктів у слов’янському мовному середовищі. 

Дані історичних та археологічних джерел свідчать про перебування давніх 

кельтів у Карпато-Дністерському регіоні в період ІІІ ст. до н. е. – І ст. н. е., куди 

вони проникли, найімовірніше, із Закарпаття (Верхнього Надтисся). Кельтські 

старожитності, виявлені в Північно-Східному Прикарпатті, вказують на історичну 

присутність представників цього індоєвропейського етносу в зазначеному ареалі. 

Очевидно, саме ці обставини й спонукали К.М. Тищенка, О.С. Стрижака 

виокремити прошарок кельтської гідронімії в басейнах Верхнього і Середнього 

Дністра, вважаючи кельтськими назви рр. Бакота, Бібрка, Сукіль і Щирець на 

основі начебто їхньої співзвучності з апелятивом кельт. bach ‘гак, кут, різкий 

поворот, закрут річки’, етнонімами Bibroci, скіри (гідроніми Бакота, Бібрка, 

Щирець). Аналіз структури цих гідронімів, розгляд їх у ширшому контексті 

споріднених топонімів на інших слов’янських теренах, а не як ізольованих 

утворень, дають підстави спростувати висновки К.М. Тищенка, О.С. Стрижака 

про їхню (гідронімів) кельтську генезу. Крім цього, назви Бакота, Бібрка, Сукіль і 

Щирець не мають паралелей на історичних кельтських територіях. Не засвідчено 

для них також і апелятивних відповідників у лексиці нині живих кельтських мов. 

Натомість ці гідроніми мають підтримку в колі лексичних континуантів псл. 

*bakati, *sQkolъ / *sQkolь, *ščirъjь, численних українських й інших слов’янських 

гідронімів із основами Бібр- / Бобр-. 

Факти перебування давніх германців (східних) у межиріччі Західного Бугу 

й Верхнього Дністра підтверджують археологічні пам’ятки. Це, очевидно, й стало 

підставою для О.М. Трубачова і В.М. Топорова вбачати ймовірний германський 

слід у гідронімії Верхнього й Середнього Дністра. Так, О.М. Трубачов 

виокремлював 4 германські гідроніми в прикарпатській частині басейну Дністра: 
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Молода, Мурафа, Піскава і Стинава (Стинавка). На думку В.М. Топорова, 

германськими гідронімами Верхньо-Середньої Наддністрянщини треба вважати 

також назви Снивода, Спина і Тибр. Однак етимологічний аналіз назв Молода, 

Мурафа, Снивода, Спина, Стинава (Стинавка) і Тибр, здійснений у системі 

спорідненої апелятивної й онімної лексики слов’янських мов із урахуванням 

звукових змін у структурі цих гідронімів, які відбувалися в процесі їх 

функціонування в місцевому мовопросторі, уможливлює розгляд наведених назв 

саме як питомих утворень, а не як фонетично адаптованих на слов’янському 

ґрунті германізмів. Зазначені назви не мають аналогів у словникові германських 

мов, а формальне зближення їх зі співзвучними апелятивами на зразок гот. sniwan 

(Снивода) чи spinnan (Спина) (за більшої вірогідності глибших етимологічних 

зв’язків їхніх гідронімооснов із слов’янськими лексемами) видається, на наш 

погляд, випадковим.  

Проте категорично заперечувати германський слід у топоніміконі 

досліджуваного ареалу, напевно, не варто, адже деякі назви все-таки ілюструють 

імовірний зв’язок із германськими мовними фактами. Так, незважаючи на 

можливі пояснення на іллірійському і фракійському ґрунті ороніма Бескиди, 

фіксація таких апелятивів, як в.-н.-н. beshêt, сканд. besked із промовистою 

семантикою ‘кордон’, ‘вершина гори’, уможливлює його розгляд як генетично 

германської назви. Германську етимологію можна припускати і для 

прикарпатського ороніма Глефа (Глифа), якщо пов’язувати його із с.-в.-н. glėf 

‘похиле нерівне місце’. Цілком імовірно, що германсько-праслов’янські контакти 

у Верхньо-Середній Наддністрянщині на рівні гідронімної лексики демонструє 

назва р. Піскава, в основі якої можна вбачати, за версією О.М. Трубачова, герман. 

*fiska(h)wa ‘рибна річка’. Реконструйована праформа – суцільнолексемний 

відповідник для аналізованої Піскави. Її етимон також узгоджується із 

семантикою гідронімооснов назв Рúбний, Рúбник, Рúбниця, локалізованих у 

басейнах Верхнього і Середнього Дністра. Проте германська етимологія гідроніма 

Піскава все-таки неостаточна, оскільки цю назву можна пояснювати і як 

слов’янську – зокрема як континуант псл. *piskava ‹ *piskati. З огляду на це 
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гідронім Піскава кваліфікуємо як назву з імовірно германським етимоном, а не як 

однозначний германізм. 

Структурно-семантичний аналіз назв гідрооб’єктів басейну Нижнього 

Дністра в діахронійному аспекті свідчить про те, що з-поміж численних 

гідронімів цього ареалу до таких, які підтверджують дослов’янські зв’язки на 

рівні твірних основ, можна віднести лише нинішню назву Дністер, яку давні 

слов’яни цього регіону запозичили від тутешнього фракійсько-іранського 

населення, адаптувавши її до своєї фонетики. Варіанти цього гідроніма Тύρης 

(Tyras), Agalingus, Danastrum, Δάναστρις відображають зміну назви тієї самої 

водної артерії протягом історичного часу в тому мовному середовищі, у якому 

вона функціонувала. Найпершою назвою Дністра, яка дійшла до нас із античних 

джерел, була Тύρης (Tyras) ‹ іран. *tūras, що вказує на активну роль 

східноіранського етносу в освоєнні Нижньої Наддністрянщини в давній період її 

історії. Очевидно, гідронім Тύρης (Tyras) виник на лівобережжі зазначеного 

ареалу, де переважали іранці (скіфи), поширившись згодом і на правобережжя 

Нижнього Дністра, де домінували фракійці. Цьому сприяла, напевно, розмитість 

територіальних кордонів між ірансько- і фракійськомовним населенням цього 

регіону, а також те, що Дністер у своїй нижній течії розмежовував терени, зайняті 

іранцями і фракійцями. Цілком можливо, що фракійське населення Нижньої 

Наддністрянщини і прилеглих земель також мало свою назву для цієї великої 

річки, яка, на жаль, до нас не дійшла через відсутність фракійськомовних 

писемних пам’яток із цього регіону. 

У назві Agalingus, відомої протягом ІІ–IV ст. н. е., відбито, очевидно, 

германську основу aglus- як свідчення про тривале перебування 

давньогерманського етносу (бастарни й готи) в Північному Надчорномор’ї. Проте 

факт її недовгого функціонування в мові місцевого населення Нижньої 

Наддністрянщини й витіснення більш уживаною формою з основою Danastr- 

переконує, що германський етномовний елемент досить швидко розчинився в 

середовищі домінантного фрако-ірансько-еллінського населення зазначеного 

ареалу. 
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Подальша експансія давніх слов’ян у регіон басейну Нижнього Дністра й 

прилеглих теренів межиріччя Дністра й Дунаю, Дністра й Південного Бугу 

зумовила їх неминучі контакти з місцевим неслов’янським населенням краю, 

спричинивши складні міжетнічні взаємини й міжмовну взаємодію, у результаті 

якої в наступні періоди закріпилася адаптована слов’янами до своєї фонетики 

ірансько-фракійська у своїй основі назва Дністер ‹ псл. *dъněstrъ. 
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РОЗДІЛ 3. СЛОВ’ЯНСЬКА ГІДРОНІМІЯ БАСЕЙНУ ДНІСТРА: 

СТРУКТУРА, ДООНІМНА СЕМАНТИКА, ЕТИМОЛОГІЯ 

Свого часу польський мовознавець Л. Беднарчук, аналізуючи карпатську 

гідронімію, констатував: «Можна з певністю стверджувати, що назви 

гідрооб’єктів Карпатського ареалу у своїй переважній більшості слов’янські» 

[615, c. 29]. Це зауваження стосується й Українського Прикарпаття, зокрема 

басейнів Верхнього і Середнього Дністра, адже Дністер разом із його численними 

притоками – це основна водна артерія Східних Карпат. За свідченням істориків й 

археологів, на межі старої і нової ер й у перші століття нової доби слов’янські 

племена дедалі активніше заявляють про себе в цьому регіоні [30, c. 23], 

асимілюючи тутешнє фракійськомовне населення. На підставі аналізу онімного 

матеріалу, передусім місцевої гідронімії та оронімії, дослідник прикарпатського 

топонімікону Ю.О. Карпенко припускав, що першу хвилю освоєння 

праслов’янами Українського Прикарпаття треба датувати ще раніше – 2-ю 

половиною І тис. до н. е. [236, c. 278]. Думку про раннє (ще в доісторичний 

період) знайомство давніх слов’ян із Прикарпаттям поділяють й інші дослідники. 

Так, М. Гімбутас відзначала, що ареал скупчення архаїчних слов’янських 

гідронімів майже збігається з територією поширення археологічної культури 

епохи пізньої бронзи й раннього заліза на північ і північний схід від Карпат [93а, 

c. 24]. П.Р. Маґочій зауважує, що вже в середині І тис. до н. е. давні слов’яни 

почали поступово розселятися за межі своєї історичної прабатьківщини (від 

верхньої частини басейну р. Одер через витоки Вісли й Зх. Бугу до середньої течії 

Дніпра на сході). Цей процес праслов’янської міграції тривав понад тисячоліття, 

початковим її напрямом був південний схід – Верхньо-Середня Наддністрянщина 

й пониззя Пд. Бугу [310, c. 35]. На підставі викладеного треба, очевидно, 

погодитися з думкою О. Майорова, що до етногенезу слов’ян найбільший 

стосунок мають два регіони – Верхньодністерський та Подільсько-Дніпровський і 

що в першому переважають пам’ятки, генетично пов’язані зі слов’янськими 

старожитностями [311, c. 177]. Із О. Майоровим суголосний і О.К. Шапошников, 
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який стверджує, що на Верхньому Дністрі почалося формування пізнього 

праслов’янського ареалу [573, c. 81]. 

Отже, у процесі освоєння нових територій слов’яни почали давати річкам і 

потокам, на берегах яких селилися (розвідковими роботами встановлено, що 

слов’янське населення жило на берегах більших і менших річок, струмків та озер 

[428, c. 10]), свої (власне слов’янські) назви [418, c. 1287]. Таким чином, 

поступово склався фонд слов’янської гідронімії басейну Дністра (архаїчний у 

своїй основі й інноваційний у тій частині, що еволюціонувала на 

праслов’янському підґрунті в пізніші періоди вже української історії цього 

ареалу). За словами Ю.О. Карпенка, вживані сьогодні в Українському 

Прикарпатті річкові назви українські за своїм функціонуванням і не менше, ніж 

на 90% українські чи ширше – слов’янські [235, c. 99]. Зазначене дає підстави 

констатувати, що становлення слов’янського гідронімікону басейну Дністра, 

зокрема у його верхній і середній (прикарпатській) частинах, відбувалося в 

старожитньому слов’янському ареалі. Зі студій попередників відомо, що основну 

частину назв гідрооб’єктів на таких територіях становлять питомі 

(різнохронологічні) утворення, основи яких сформовані переважно на базі 

праслов’янського лексичного фонду, відбиваючи, звісно, його градацію в різних 

часових межах – більш ранніх і пізніших – розвитку мови місцевого населення 

[234, c. 134]. 

 

3.1. Архаїчні гідроніми праслов’янського рівня 

 

Відома дослідниця праслов’янського гідронімікону в межах усієї 

історичної Славії Р.М. Козлова висловила слушну думку, що всі гідронімні 

мікросистеми містять архаїзми, які можна кваліфікувати як продовження певних 

індоєвропейських праформ, і гідронімні інновації, що постали на основі 

індоєвропейських твірних елементів за допомогою афіксації праслов’янського 

типу [263, c. 240]. Гідронімні архаїзми праслов’янського рівня наявні і в басейні 

Дністра, особливо у його прикарпатській (найбільшій) частині як складникові 
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ареалу, дотичного до прабатьківщини слов’ян [163, с. 12; 167, с. 262]. 

Стабільність слов’янського населення цього регіону, починаючи з перших століть 

н. е. (територія всього Українського Прикарпаття впродовж І тис. н. е. не зазнала 

якихось значних порушень усталеного способу життя місцевого населення [42, 

c. 259]), а також специфічні природно-географічні фактори прикарпатського 

ландшафту зумовили збереження тут мовної архаїки, відображеної насамперед у 

місцевій гідронімії. Виокремити гідронімні старожитності в басейні Дністра, 

особливо у його верхній і середній (прикарпатській) частинах, «як прослідки 

першої праслов’янської міграційної хвилі в Карпатах…» [235, с. 99] можна лише 

в процесі докладного етимологічного аналізу всього реєстру назв гідрооб’єктів 

цієї території крізь призму проекції гідронімії Дністра на загальнослов’янське тло. 

Дослідники слушно відзначають, що основним доказом віднесення 

гідроніма до праслов’янських назв є його структура й семантика. Надійно 

праслов’янським можна вважати гідронім, утворений за допомогою генетично 

слов’янських морфем на основі непродуктивних нині словотвірних моделей [240, 

c. 74]. На особливій ролі дериваційної моделі й фонетики назви гідрооб’єкта як 

потенційно праслов’янської наголошують Ю. Удольф, Т.М. Богоєдова, 

В.П. Шульгач [755, c. 23; 34, c. 37; 596, c. 53]. До праслов’янських гідронімів 

відносимо також ті назви зі слов’янською структурою слова, які не мають 

апелятивних відповідників у сучасних слов’янських мовах [727, c. 45]. З цього 

приводу слушне спостереження О.М. Трубачова, який зазначав, що слов’янська, 

зокрема східнослов’янська, гідронімія відображає чимало основ, не 

представлених у слов’янській (східнослов’янській) апелятивній лексиці [532, c. 8]. 

Відновлення такого твірного географічного апелятива надзвичайно важливе для 

підтвердження праслов’янського статусу конкретного гідроніма, адже ознакою 

давньої гідронімної номінації є абсолютний збіг загальної географічної назви й 

відповідного їй гідроніма [531, c. 7].  

Отже, спираючись на досвід попередників, основними критеріями 

виділення праслов’янського гідронімного пласту в гідроніміконі басейну Дністра, 

насамперед у його прикарпатській ділянці, вважатимемо такі: 1) структура назви 
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(фонетика і морфемна будова); 2) словотвірна модель; 3) наявність / відсутність 

апелятивних відповідників; 4) ареал структурних паралелей щонайменше у двох 

мовах двох різних підгруп слов’янської групи [596, c. 51; 205, c. 138]. Відповідно 

до викладеного можна сформулювати мету дослідження праслов’янського 

гідронімікону басейну Дністра – виявити архаїчний праслов’янський компонент у 

гідроніміконі Дністра, опираючись на структуру назв (належність їхніх 

гідронімооснов до давніх індоєвропейських гнізд і праслов’янських основ), 

подати їхню ареальну характеристику – встановити слов’янські відповідники з 

інших суміжних і несуміжних слов’янських регіонів і на цій підставі відновити 

базові праслов’янські апелятивні форми як прототипи аналізованих гідронімів. 

Як засвідчують спеціальні дослідження, найбільшу частку з-поміж таких 

назв становлять ті, що постали лексико-семантичним способом на базі 

відповідних географічних апелятивів, адже словотвірна модель «місцевий 

географічний термін → гідронім» активно реалізувалася в найдавніші часи, 

зокрема і в праслов’янські [162, c. 47]. Внутрішню форму таких гідронімів 

визначали поняття зі значеннями ‘вода’, ‘волога’, ‘багно’, ‘річка’, ‘озеро’ та ін., а 

також дієслова на позначення руху води: текти, плинути (пливти), сочитися 

тощо [709, c. 89]. 

Гідронім Баламýт (пот., пр. Хрінови п. Білого Потоку п. Онуту л. Дністра; 

с. Ржавинці Заставнівськ. р-ну Чернівец. обл. [467, c. 31]) Ю.О. Карпенко 

відносив до групи назв із семантикою ‘потік із каламутною водою’ [221, c. 97]. 

Таке тлумачення внутрішньої форми цього потамоніма не викликає заперечень. З 

погляду словотвору гідронім Баламут – результат онімізації апелятива *баламут 

із географічним значенням, відображеним у похідному прикметникові 

баламýтний ‘каламутний, нечистий (про рідину)’ [463, 1, c. 24]. Пор. споріднені 

гідроніми: укр. Баламýт – тоня (с. Малеве Демидівськ. р-ну Рівнен. обл. [577, 

с. 31]), б. Баламýтка в басейні Сіверського Дінця, р. Баламýтка в басейні Горині 

[467, сc. 31–32], також топонім Мπαλαμούτι в Греції – релікт псл. *Balamőtъ [205, 

c. 120], що дають підстави для реконструкції праформи *balamőtъ *‘каламутний 

потік’ (щодо інших значень архетипу *balamőtъ див. [603, 1, сc. 145–146]). На 
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думку В.П. Шульгача, коректніше відновлювати базову лексему *balоmőtъ (зі 

сполучним о), що спирається на рос. діал. баломутный (варіант до баламутный) 

‘неспокійний; той, хто порушує спокій’ [587, c. 38]. 

Назву пот. Бар (л. Тисьмениці п. Бистриці-Тисьменицької п. Дністра; 

нп Михайлевичі й Унятичі Дрогобицьк. р-ну Львів. обл. [467, c. 33]) 

О.М. Трубачов відносив до тих гідронімів, які можна тлумачити водночас і як 

субстратні (іллірійські), і як слов’янські [525, c. 213]. Своє припущення дослідник 

вибудовував на тому, що гідронім Бар, безперечно, співвідносний із лексикою 

гнізда псл. *bara, яке, проте, є давнім слов’янським регіоналізмом субстратного, 

можливо іллірійського, походження [603, 1, c. 153]. Укладачі «Етимологічного 

словника слов’янських мов» реконструюють також псл. *barъ на основі 

східнослов’янських континуантів – укр. діал. бар ‘мокре місце між горбами’ й 

рос. діал. бар ‘болото, місце, непридатне для господарської мети’, ‘глибоке місце 

в морі, де зупиняються кораблі’, зазначаючи, що спорідненість псл. *barъ і *barа 

сумнівна через субстратну природу псл. *barа [603, 1, c. 153]. Однак незалежно 

від того, на власне праслов’янському чи субстратному ґрунті сформувався 

апелятив *barа, він належить до праслов’янського лексичного фонду, на що 

вказують його рефлекси у двох групах сучасних слов’янських мов – болг. бáра 

‘річка, потік’, ‘непроточна вода, калюжа’, ‘маленька річка’, серб. бара ‘калюжа, 

луг’, слвн. bara ‘болото, трясовина’, чеськ. діал. bara ‘велике болото’ [603, 1, 

c. 53]. Спорідненi структура й семантика слов’янських дериватів від псл. *barъ і 

*barа уможливлюють розширення південно-західнослов’янського ареалу 

похідних від псл. *barа східнослов’янським мовним матеріалом і дають підстави 

вважати праформи *barъ і *barа генетично спорідненими. 

Стосовно гідроніма Бар, то він не ізольований у басейні Верхнього 

Дністра, а має споріднені потамоніми в межах України і Славії, наприклад: макед. 

Bara в басейні Вардару [639, c. 89], хорв. Bara в басейні Сави [632, I, c. 43], зх.-

слов’ян. Bahra (1524 p. – Bar) на території Саксонії ‹ *bara [659, I, c. 34], похідні 

серб. Барина, слц. Barina ‹ псл. *barina ‹ *bara [205, c. 144], серб. Бáрица, слвц. 

Barica, пол. Baryca ‹ псл. *barica ‹ *bara [205, сc. 143–144], серб. Барич, пол. 
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Barycz (басейни Вісли, Варти, Одеру [750, c. 45]) ‹ *baričь [205, c. 144], укр. 

Бáриш у басейні Середнього Дністра (Тернопіл.с обл. [467, c. 34]), рос. Бариш у 

колишній Симбірській губ. Росії [766, I, c. 89], пол. Barysz у басейні Вісли [660, 

c. 151] ‹ псл. *baryšь. Щодо словотвірної моделі із суфіксом *-yšь пор. псл. 

*kъrbyšь [261, c. 112]. 

Назва гідрооб’єктів Безóдня (1) оз., басейн Дністра; с. Залісся Борщівськ. 

р-ну Тернопіл. обл. [382]; 2) дж., басейн Дністра; с. Антонівка Томашпільськ. р-ну 

Вінниц. обл. [467, c. 38]) утворена способом онімізації апелятивного відповідника 

безóдня ‘глибока прірва’, ‘глибока яма’, ‘крутий стрімкий берег’ [320, c. 216], пор. 

ще укр. гідронімні паралелі в інших регіонах: б. Безóдня на Київщині, рр. Безóдня 

в басейнах Дніпра, Прип’яті (Київ., Рівнен. обл. [467, c. 38]). Ідентичні назви 

відзначені також за межами України: блр. Бэзна – гелонім у Мінській обл., 

Бэзóдня – лімнонім на Берестейщині [349, c. 36], рос. рр. Бездна в басейні Волги, 

Бездна Большая, Бездна Малая, Белая Бездна в колишній Симбірській губ., Безна 

на Псковщині [766, I, сc. 100–101], болг. гідроніми (оз., р.) Бездàн в Пирдопско 

[179, 1, c. 89], серб. Бездàн – назва виру [587, c. 43], Bezna – потамонім у Словенії 

[618, I, c. 60], слвц. р. Bezodné в басейні Морави [768, c. 70], пол. Bezedno – 

лімнонім у басейні Одеру [750, c. 47]. Поширення споріднених гідронімів, 

похідних від місцевих рефлексів псл. *bezdъbna [603, 2, c. 21], у всіх зонах 

історичної Славії свідчить про їхню (гідронімів) слов’янську архаїку. 

Назви пот. Бúстра (1) п. Калюсу л. Дністра; колишній Ушицьк. пов.; 

сучасна Хмельниц. обл.; 2) п. Лімниці п. Дністра; с. Осмолода Рожнятівськ. р-ну 

Івано-Франків. обл.), Бúстре (басейн Дністра; с. Доброгостів Дрогобицьк. р-ну 

Львів. обл.; варіант Бистра: przi rzecze Bisthrey), р. Бúстрий (пр. Мшанця 

л. Дністра; нижче р. Лип’є; Турківськ. р-н Львів. обл. [467, сc. 48–49]) мають 

численні гідронімні паралелі в інших регіонах України та Славії, як-от: укр. 

пот. Бúстра, Бúстре, Бúстрий [467, сc. 48–49], блр. р. Быстрая [587, сc. 56–57], 

рос. рр. Быстрая в басейнах Ветлуги й Шелоні [766, I, c. 244], болг. рр. Бùстра 

[179, 1, c. 110], хорв. р. Bistra в басейні Сави [632, I, c. 52], слвн. р. Bistra [618, I, 

c. 22], слвц. рр. Bystrá в басейнах Вагу [674, сc. 35–36], Нітри [655, c. 52], Орави 
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[684, сc. 21-22], пол. рр. Bystra, Bystry в басейнах Вісли й Одеру [750, c. 58]. В 

основі наведених назв – місцеві апелятиви, похідні від псл. *bystrъ(jь) [603, 3, 

сc. 153–154] на позначення швидкої течії річки, потоку. Можливо також, що 

зазначені гідроніми постали внаслідок субстантивації першого складника 

гідронімного словосполучення *Бистра (‹ *Bystra(ja)) річка, *Бистрий (‹ 

*Bystrъ(jь)) потік. 

Гідронім Бíлоч (р., л. Дністра; між рр. Волядинка й Молокиш; нп Гонтівка 

Могилів-Подільськ. р-ну Вінниц. обл. [467, c. 57]) кваліфікуємо як варіантний 

щодо назви р. Білóча (л. Дністра; Одес. обл.; варіант Білоч [96, сc. 10–11]). На 

підтвердження зв’язку цих назв свідчить також ойконім Білоч на Одещині, 

відзначений у місцевості, де протікає р. Молокиш [467, c. 373]. Гідронім Білоч 

(Білоча) має слов’янську етимологію. О.С. Мельничук уважав його дериватом із 

суфіксом -j- від зоономена білка [339, c. 54]. Тлумачення гідроніма Білоч (Білоча) 

у зв’язку з назвою тварини білка сумнівне з погляду логіки номінації гідрооб’єкта, 

оскільки ці тварини не пов’язані з водоймами. Ю. Удольф пояснює назву Білоч як 

утворення із суфіксом -оч- від прикметника білий [755, c. 25]. 

Зауважимо, що гідронім Білоч має ареальні зв’язки з формальними 

аналогами, зафіксованими на півночі України, а також у Росії: руч. Бíлоч у 

Сосницькому р-ні Чернігівської обл. [467, c. 57], рос. Белочь – назва поселення в 

колишній Орловській губ. [724, I, c. 333]. Мотивація етимона гідроніма Білоч 

(Білоча) в системі слов’янської лексики з основою біл- (бел-) не викликає сумнівів 

(пор. численні назви з гідронімоосновою Біл- тільки в басейні Дністра: Бíла, 

Бíлий, Бíлич, Бíлка [467, сc. 53–55]). Такі назви характеризували гідрооб’єкти за 

ознакою ‘чистий’ → ‘чиста, прозора вода’ (пор. укр. діал. біловóд ‘річка з чистою, 

прозорою водою’ [141, c. 24]) або ‘ґрунт білого відтінку (з крейдою, вапняком)’. З 

погляду словотвору гідронім Білоч (Білоча) – лексико-семантичний дериват від 

апелятива *білоч (пор. структурно подібні назви с. Глибоч у Старосамбірськ. р-ні 

Львів. обл., пот. Глибочий (там само [467, c. 136] ‹ діал. глибоч ‘глибина, яма’ [463, 

1, c. 289]), який можна розглядати: 1) на основі апелятива білок (пор. рос. діал. 

белóк ‘гора, вершина якої покрита снігом’, ‘гребінь хвилі, покритий білою піною’ 
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[603, 2, сc. 82–83]) ‹ бeлъкъ ‹ *bělъkъ, оформленого суфіксом *-jь у неприсвійній 

функції (пор. схожі щодо морфемної структури укр. діал. мíлоч ‘мілина’, рос. діал. 

мéлочь ‘соснові гілки, дрібна худоба’ (див. далі Мелоча) ‹ псл. *mělъčь / *mělъča 

[603, 18, c. 167]), у якому суфіксальний голосний ъ › о в наголошеній позиції; 

2) на основі імовірного *білоч ‹ *běločь – утворення з непродуктивним суфіксом      

*-očь від *bělъ(jь). Пор. споріднені форми з цим суфіксом: укр. Височ – 

мікротопонім на Волині ‹ псл. *vysočь ~ *vysokъjь [205, c. 244], згадані вище 

топоніми Глибоч і Глибочий, рос. гідронім Глубоча (басейн Оки) ‹ псл. *glőbočа ‹ 

*glőbъjь, серб. Драгоч – назва місцевості в Чорногорії [170, c. 114] ‹ псл. *dorgočь 

‹ *dorgъjь. 

Назву пот. Буг (л. Стрия п. Дністра між рр. Либохірка і Трускавець; 

с. Комарники Турківськ. р-ну Львів. обл. [467, c. 72]) аналізуємо в колі таких 

слов’янських відповідників, як-от: пот. Буг (л. Дніпра; Запоріз. обл.), р. (Західний) 

Буг (п. пр. Вісли), що тече територією України, Білорусі та Польщі [467, сc. 72, 

208], мікротопонім болг. Бугáта (форма ж. р.) [587, c. 51]. Гідронім Буг у різні 

часи кваліфікували то як індоєвропеїзм, то як неслов’янське утворення з 

паралелями на германському й балтійському мовному ґрунті, то як балто-

слов’янський дериват, то як слов’янську назву. Я. Розвадовський аналізував назву 

Bug у колі формально споріднених гідронімів на зразок пол. Buha, Bugaj, 

припускаючи для них генетичний зв’язок з і.-є. *bheug- ‘гнути’ [720, сc. 242–243]. 

На жаль, дослідник чітко не вказав на мовну атрибуцію цього гідроніма. Т. Лер-

Сплавінський етимологізував назву Bug у зв’язку з балто-слов’янською основою 

*baug-, що генетично сягає вже згаданого і.-є. *bheug- [677, c. 8]. М. Фасмер назву 

р. Західний Буг уважав неслов’янською і пояснював її на основі д.-ісл. baugr 

‘кільце’, нім. biegen ‘гнути’, лит. baugùs ‘страшний’, д.-інд. bhúgras ‘гнутий’ [546, 

І, c. 227]. На думку М. Рудницького, гідронім Буг має слов’янський етимон, що 

постав на базі псл. *bhougъ ‹ і.-є. *bhoug(h)os ‘вигнутий, викривлений’ [721, 

сc. 309–314; 723, c. 118]. Укладачі «Етимологічного словника слов’янських мов» 

відносять гідронім Буг до назв із неоднозначною етимологією, зазначаючи, що 

праслов’яни могли його запозичити з германських мов. На це вказують начебто 
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д.-в.-н. boug ‘кільце’, с.-в.-н. bouc ‘т. с.’. Однак назва Буг могла сформуватися і на 

місцевому слов’янському ґрунті, що підтверджують слов’янські континуанти і.-є. 

*bhoug(h)- ‘гнути, згин’: *bugъlъ / *bugъlа ‹ *bug-ъlъ(а) (пор. укр. діал. бýгол 

‘великий камінь у річці’), *bugъrъ / *bugorъ ‹ *bug-ъrъ / -orъ (пор. укр. бугóр 

‘невеликий горб’, рос. бугóр ‘т. с.’), *bugyrь ‹ *bug-yrь (пор. рос. діал. бугúрь 

‘мозоль’) [603, 3, сc. 78-79]. З огляду на поширення в слов’янському мовному 

просторі дериватів від псл. *bug- гідронім Буг пов’язуємо саме з псл. *bugъ [603, 

3, сс. 78–79], яке відновлюють Д. Копертовська (зі значенням ‘закрут річки’ [669, 

c. 52]), В.П. Шульгач (зі значенням ‘зігнутий’ [587, c. 51]). 

Узагальнивши попередній досвід етимологізування гідроніма Буг та його 

слов’янських відповідників, доходимо висновку про його праслов’янську 

природу, на що переконливо вказують спільнослов’янський ареал споріднених 

гідронімів (топонімів) і численні спільнокореневі деривати апелятивного рівня зі 

стрижневою семантикою ‘згин, вигин; предмет (об’єкт) вигнутої (викривленої) 

форми’ (крім згаданих вище *bugъlъ / *bugъlа, *bugъrъ / *bugorъ, *bugyrь, пор. ще 

укр. діал. (буков.) бýга ‘вид високої жіночої зачіски’ [466, c. 40] ‹ псл. *buga [742а, 

1, c. 435], бугáй ‘пристрій для коси, який використовують при косінні високої 

трави та злакових’ [466, c. 40], рос.-цслов. бугъ ‘зап’ястя, браслет’ [546, І, c. 227], 

рос. діал. бугýн ‘закріплена на стовпах жердина, перекладина, на яку вішають для 

сушіння солону рибу’ [464, 3, c. 240], серб. бŷг ‘згин на чомусь […]’ [443, 2, 

c. 241], що розвинулися на основі псл. *bug-). 

Назва б. Бугáй (л. Дівки п. Кучургану л. Турунчука л. Дністра; Одес. обл. 

[96, c. 13]) тісно пов’язана з гідронімом Буг (див. вище), незважаючи на спроби 

пояснювати її на основі омоніма бугай із негеографічною семантикою. З цього 

приводу зазначимо, що назва Бугай не ізольована в басейні Нижнього Дністра, 

вона має відповідники і в інших регіонах України: рр. Бугáй у басейні Дніпра 

(Дніпропетр., Запоріз., Чернігів. обл. [467, c. 73]). 

Думку про етимологічну спорідненість гідронімів Бугай (Bugaj) із Буг 

першим висловив Я. Розвадовський, який аналізував обидві назви в колі 

континуантів і.-є. *bheug- ‘гнути’ [720, сc. 241–243]. О.С. Стрижак уважав, що 
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гідронім Бугай – це результат місцевого розвитку праформи *buga, співвідносної з 

балто-слов’янським *baug- ‹ і.-є. *bheug- ‘гнути, згинати’ [493, сc. 54–55], не 

пояснюючи, щоправда, як із *buga утворилося *bugajь. На думку О.М. Трубачова, 

гідронім Бугай постав способом онімізації відповідного апелятива [525, c. 190]. На 

жаль, дослідник не конкретизував семантики цієї лексеми, адже слово бугáй 

реалізувало в українській мові різні значення: ‘племінний бик’, ‘птах Ardea 

stellaris’, ‘дзиґа’, ‘сильний і кремезний чоловік’ [474, І, c. 105]. Автори праці 

«Гідронімія Нижнього Подністров’я» вбачають в основі дністерського гідроніма 

Бугай метафорично переосмислений апелятив бугáй ‘бик’, не відкидаючи його 

можливого зв’язку і з потамонімом Буг (Південний) [96, сc. 13–14]. О.П. Карпенко 

дніпровські гідроніми Бугай виводить від географічного апелятива з певною 

звуконаслідувальною семантикою, схожою на крик птаха чи ревіння бика, пор., 

наприклад, укр. бугáй ‘болотяний птах’, ‘племінний бик’ [222, c. 98].  

На наш погляд, гідронім Бугай, як і його дніпровські паралелі, можна 

пояснювати на основі псл. *bugajь, який відновлюємо на базі пол. bugaj ‘річковий 

вигин, мокре місце над річкою’ (‹ і.-є. *bheug- ‘гнути’ [725, c. 272]). На підтримку 

такої реконструкції свідчать похідні від псл. *bug-: *buga [742а, 1, c. 435], *bugъla 

/ *bugъlъ, *bugъrъ / *bugorъ, *bugyrь [603, 3, сс. 78–79]. 

Гідронім Бýша (р., л. Мурафи л. Дністра; гирло нижче Лозової; нп Бозівка 

Могилів-Подільськ. р-ну, Буша Ямпільськ. р-ну Вінниц. обл. [467, c. 80]) 

належить до тих назв гідрооб’єктів, які начебто не мають відповідників серед 

слов’янської гідронімної і апелятивної лексики. Незважаючи на це, назву Буша 

відносимо до праслов’янських реліктів у басейні Дністра. Вважаємо, що немає 

якихось вагомих аргументів, які б заперечували можливість етимологізування 

цього гідроніма на основі лексики гнізда псл. *bušiti(sę) зі значенням ‘шуміти, 

бити, густи, стукати’ або *bušati (пор. укр. діал. (буков.) бушáти ‘м’яти, 

перемішувати, розкидати’ [466, c. 245]), або *buxъ, пор. рос. діал. бух ‘швидка 

течія в річці, глибина’ [603, 3, сc. 81, 101]. На нашу думку, назву р. Буша утворено 

лексико-семантичним способом від незбереженого в місцевому лексиконі 

гідрографічного апелятива псл. *buša – деривата із суфіксом -j- від *buxъ (так 
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само як *duša від *duxъ) або безафіксного утворення від дієслів *bušati, *bušiti(sę). 

Відновлене *buša позначало, найімовірніше, бурхливу, швидку течію річки. Така 

семантика, очевидно, й мотивувала гідронімооснову назви Буша. Іншу 

етимологію для цього гідроніма пропонує Р.М. Козлова, вважаючи його 

фонетично вторинною формою до *Бълша ‹ *Bъlša ‹ псл. *bhel- ‘кулеподібний, 

набухати’ [215, c. 123]. 

Гідронім Вéртіп (пот.; с. Яблуниця Надвірнянськ. р-ну Івано-Франків. обл. 

[467, c. 98]) у своїй сучасній формі відбиває результат фонетичної еволюції 

первісного *Вьртопъ. Цю назву однозначно відносимо до праслов’янського 

гідронімного фонду басейну Дністра, на що переконливо вказують ареал 

споріднених слов’янських топонімів: блр. оз. Вертэп у басейні Прип’яті [8, 

c. 182], болг. пот. Въртòп (край Брезник), Врътòпа – вир (край Плевен), Врътòпо 

– вир на Струмі (край Благоєвград [179, 1, c. 248], серб. Вртоп – назва долини 

[136, сc. 46, 56] та ін., а також апелятивні відповідники з географічною 

семантикою на зразок укр. діал. вéртіп ‘яма в річці з виром […]’, вертéпа 

‘печера, непрохідна ущелина, провалля; балка з болотом’, ‘прірва, провалля, 

ущелина, яма в річці з виром’ [155, 1, c. 35], блр. діал. вéрцеп ‘старе річище з 

виром’ [610, c. 34], рос. діал. вертéп ‘великий яр з непрохідними хащами’, 

‘підвищення, горб з улоговинами’, ‘карстова воронка’ [464, 4, c. 151], болг. 

въртóп (въртуп, вартóп, вртоп) ‘вир’ [108, c. 47], серб., хорв. vrtop ‘невелика 

карстова печера’ [736, c. 43] – рефлекси псл. *vьrtъpъ [155, 1, c. 35] (О. Лома для 

східнослов’янських лексем реконструює псл. *vьrtьpъ [302, сc. 119–120]). 

Гідронім Верховúна (р., л. Серету л. Дністра; нп Дубина, Городище, 

Кобзарівка, Дітківці і Мшанець Зборівськ. р-ну Тернопіл. обл. [467, c. 99]) можна 

пояснювати або як вторинний щодо однойменного топоніма, зокрема ороніма 

(шляхом перенесення назви із суміжного топооб’єкта), пор., наприклад, назву 

гірського хребта Верховина (пол. Wierzchowina) на Прикарпатті [740, XIII, c. 411], 

або як лексико-семантичний дериват від гідрографічного апелятива верховúна 

‘початок річки, місце, звідки починається річка’ [141, c. 24]. На можливість такої 

альтернативної мотивації гідроніма Верхови́на вказують й інші споріднені 



164 

слов’янські топоніми, наприклад: пот. Верховина в колишній В’ятській губ. Росії 

[766, I, c. 297] ~ рос. діал. верховúна ‘підвищення’, ‘верхів’я річки’ [464, 4, c. 163], 

топонім Wierzchowina в Польщі [750, c. 317] ~ пол. діал. wierzchowina ‘гірська 

частина, верх’, ‘гірська течія річки, потоку; місцевість над гірською течією річки’ 

[669, c. 69], чеськ. топонім Vrchovina ‹ чеськ. діал. vrchovina ‘джерело, струмок’ 

[710, IV, сc. 633–644], пор., однак, чеськ. vrchovina ‘гірський край’ [155, 1, c. 360]. 

Розв’язати проблему альтернативної мотивації семантики кожної 

конкретної власної географічної назви Верховина (наприклад, гідроніма чи 

ороніма) допоможуть позалінгвальні фактори – фізико-географічні особливості 

тієї місцевості, де локалізовано відповідний об’єкт. Беззаперечний, однак, факт 

постання наведених апелятивів на основі псл. *vьrxovina [300, c. 12] *‘верхня 

частина чогось; верхів’я річки, потоку’ й, очевидно, праслов’янської хронології 

виникнення відповідних гідронімів (топонімів), утворених способом онімізації 

місцевих слов’янських рефлексів псл. *vьrxovina. 

Гідронім Вíкна (1) пот., п. Хотимирки п. Дністра; гирло нижче 

р. Чортівець; нп Обертин, Гавриляк, Жабокруки Тлумацьк. р-ну Івано-Франків. 

обл.; 2) р., л. Дністра між рр. Білоч і Крута; Городенківськ. р-н Івано-Франків. обл. 

[467, c. 107]) відбиває власне українську форму давнішого Окна, що дає підстави 

розглядати його в системі топонімних відповідників у різних регіонах Славії, 

наприклад: укр. Вікнó – гелонім на Волині й лімнонім на Ровенщині, рос. р. Окна 

в колишній Псковській губ. Росії, серб. Окно – мікротопонім, чеськ. Okna – 

ойконіми [587, c. 145], й пов’язувати з географічним апелятивом вікнó ‘чиста, не 

заросла водоростями водойма’, пор. укр. діал. вікнó ‘вода серед болота’, ‘яма в 

болоті’, ‘озеро в лісі’ [561, c. 50] ‹ псл. *okъno з водною семантикою. Фонетика 

гідроніма Вікна (і з етимологічного о в корені з протетичним в-) вказує на його 

формування в українськомовному середовищі18 й унеможливлює його тлумачення 

як результат української адаптації румунського Ocna внаслідок романськомовних 

                                                            
18 Протетичний в перед етимологічним о, який після занепаду слабкого ъ у наступному складі перейшов в і, 
засвідчено в українських пам’ятках у середині ХІІІ ст, що дає підстави припускати появу нового о (пізніше і) 
щонайраніше в середині ХІІ ст. [576, c. 408]. 
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впливів в Українському Прикарпатті, як це припускав О.М. Трубачов [525, c. 145]. 

Натомість версію про східнороманську мовну генезу можна припускати для 

гідроніма Окни (варіант до назви Молокиш) у басейні Нижнього Дністра, пор. 

молд. окнэ ‘копальня, кар’єр’ [96, c. 63]. 

Назви пот. Вíлія (л. Стрия; с. Новий Кропивник Дрогобицьк. р-ну Львів. 

обл. [330, c. 14]), р. Вілія (Вилия) в межиріччі Дністра і Пруту (колишній 

Хотинськ. пов. [766, I, c. 313]) аналізуємо в системі споріднених гідронімів, 

поширених як в Україні, так і на інших слов’янських територіях, наприклад: укр. 

рр. Вíлія (л. Горині п. Прип’яті; л. Случі п. Горині; п. Тетерева п. Дніпра [467, 

сc. 107–108]), рос. рр. Вилейка в басейні Оки [513, c. 75], Вилье (л. Ресті [62, 

сc. 546–547]), болг. р. Вилèя (у регіоні Севлієво [179, 1, c. 200]), які більшість 

дослідників етимологізує як генетично слов’янські [309, c. 116; 513, c. 75; 587, 

сc. 310–311; 62, сc. 546–547; 179, 1, c. 200], мотивуючи семантику їхніх основ 

відповідними апелятивами на позначення річки (потоку) з вигнутим 

(викривленим) руслом, пор., наприклад, співвідносні лексеми: укр. діал. вильний 

‘покручений’, вилю́га ‘кривизна, закрут’ [155, 1, c. 375], вилю́ля ‘звивина річки’ 

[561, c. 45], блр. вілíць ‘звиватися, повзти (про гадюку)’ [477, 1, c. 310], свиля́ный 

‘погнутий у багатьох місцях’, рос. діал. вилюга ‘хвиляста лінія, візерунок’, 

‘стежка’, извúл ‘вигин яру’, извиля́ ‘звиваючись’, отвúлок ‘притока річки’ [587, 

сc. 310–311], вúлия ‘рогач, на якому закріплюють котушки з нитками’, вилéюшка 

‘звивина, закрут (річки)’ [62, сc. 546–547], болг. вилий ‘скручений’ [179, 1, 

сc. 278–279] та ін. Наведена апелятивна лексика, широко представлена в різних 

слов’янських мовах, переконливо вказує на слов’янську, а не балтійську [525, 

c. 251] природу гідронімів Вілія, Вилия / Вилея, основа Віл- / Вил- яких демонструє 

структурно-семантичний зв’язок із відповідними апелятивами. На підтримку 

цього слугує і фіксація гідронімних паралелей Вілія, Вилия / Вилея в несуміжних 

слов’янських регіонах, що дає підстави кваліфікувати дністерські гідроніми Вілія 

як фрагмент праслов’янського гідронімікону, сформованого на базі псл. *vilьja 

[587, c. 311] *‘річка з вигнутим (хвилястим) руслом, течія якої має коліна 
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(закрути)’ – дериват із суфіксом *-ьja від дієприкметникової основи *vil- ‹ псл. 

*viti. 

Гідроніми Воронá (рр.: 1) п. Бистриці-Надвірнянської п. Бистриці 

п. Дністра; с. Підлужжя Івано-Франків. р-ну й обл.; 2) п. Солониці п. Тисьмениці 

п. Бистриці-Тисьменицької п. Дністра; с. Раневичі Дрогобицьк. р-ну Львів. обл. 

[467, сc. 121–122]) етимологізуємо в семантичній групі назв річок, мотивованих 

ознакою ‘темний відтінок води, берегового ґрунту’, відображеною в основі 

ад’єктива воронúй ‘чорний; кольору воронячого крила’ [155, 1, c. 428], пор. ще 

українські гідронімні паралелі в басейнах Сіверського Дінця, Десни, Дніпра, 

Прип’яті [467, сc. 121–122], а також споріднені назви гідрооб’єктів на різних 

слов’янських територіях, наприклад: рр. Ворона, Вороная в різних регіонах Росії 

[766, I, сc. 373–374], болг. рр. Врàна, Врàна вода на різних теренах [179, 1, c. 227], 

макед. р. Vrana в басейні Вардару [639, c. 65], хорв. р. Vrana в басейні Сави [632, 

II, c. 161], пол. рр. Wrona в басейнах Вісли та Одеру [660, c. 62; 659, c. 39]. 

Наведені назви постали в результаті онімізації відповідних апелятивів, що 

сягають субстантива псл. *vornъjь(-аja) ‘темна вода, річка’ або ж унаслідок 

субстантивації першого компонента гідронімного словосполучення *Ворона(я) (‹ 

*Vorna(ja)) річка. Типологічно спорідненими з гідронімами Ворона є назви 

гідрооб’єктів із основами Темн- і Чорн- [467, сc. 557, 610–611]. 

Назва руч. Глід (п. Мурафи л. Дністра; с. Носківці Жмеринськ. р-ну 

Вінниц. обл. [467, c. 138]) неоднозначна з погляду етимології. З одного боку, її 

можна трактувати як хронологічно пізню, таку, що виникла вже в 

українськомовному середовищі. У цьому разі гідронім Глід пояснюємо у зв’язку з 

укр. глід ‘колюча кущова рослина’ [474, ІІ, c. 186]. На можливість такої 

інтерпретації вказують, зокрема, численні українські мікротопоніми, мотивовані 

фітономеном глід, пор., наприклад, Глід – назва урочища (с. Пістинь Косівськ. р-

ну Івано-Франків. обл.), Глóди – назви урочища й кутка (смт Яблунів, с. Люча 

Косівськ. р-ну) – місцевості, порoслі глодом [80, c. 125]. З другого – назва 

руч. Глід ‹ Глодъ, внутрішню форму якого з’ясовуємо в колі діалектної лексики з 

основою глод-: укр. глодáти ‘гризти’, глодýн ‘гризун’ [155, 1, c. 528], блр. діал. 
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глод ‘старе річище’ [610, c. 50], рос. глодъ ‘той (та), хто гризе’ [128, І, c. 356]. 

Наведені лексеми відбивають значення, зумовлені дією ‘гризти’, ‘рити’, 

‘злизувати’ – *‘те, що вигризене (вирите), злизане’. Імовірно, саме така ознака 

мотивувала семантику гідронімооснови аналізованої назви Глід, а також назв 

пот. Глоди на Закарпатті, яру Глоди на Полтавщині [467, c. 138]. У зв’язку з цим 

пор. значення лексеми яр – ‘глибока довга западина, що утворилася внаслідок 

розмиву пухких осадових порід тимчасовими потоками’ [474, ХІ, c. 647]. З огляду 

на викладене гідронім Глід ‹ Глодъ ‹ псл. *glodъ ‘потік із вимитим річищем’ ‹ 

*glodati [603, 6, c. 135]. Схожу мотивацію внутрішньої форми ілюструє 

мікроойконім Глодúща (хутір в ущелині на лівому березі р. Бистриці; с. Лазок 

Надвірнянськ. р-ну Івано-Франків. обл. [382]; курсив наш. – С.В.), вторинний 

щодо ідентичного мікротопоніма, основа Глод- якого пов’язана з глодати 

‘злизувати’ [382]. На реальність у минулому реконструйованого *glodъ ‹ *glodati 

вказує спільнокореневе псл. *glodу (архетип для рос. діал. глóдва ‘нора на зарві 

берега, у якій облаштоване гніздо стрижа’) – основа на -ū-, співвідносна з *glodati 

[603, 6, c. 135]. 

Гідронім Глубá (б.; с. Кубанка Комінтернівськ. (тепер Лиманськ.) р-ну 

Одес. обл.; варіант Глубая [467, c. 138]) – результат онімізації короткої (стягненої) 

форми прикметника глýбий ‘глибокий’, пор. зх.-укр. глýбая ‘глибока’ [158, 1, 

c. 144] ‹ псл. *glőbъjь, співвідносного з *glőbokъjь [603, 6, c. 143]. Щодо 

лексичних паралелей в інших регіонах Славії пор. рос. Глубое – оз. в басейні 

Сіверського Дінця (у його російській частині), чеськ. hloubý ‘глибокий’ [603, 6, 

c. 143]. Архаїчна структура гідроніма Глуба й наявність лексичних відповідників у 

несуміжних слов’янських регіонах однозначно вказує на його давню 

(хронологічно праслов’янську) форму. 

Назва р. Гнíзна (л. Серету л. Дністра між рр. Дерехівська і Коритко; 

нп Красносільці, Малий Глибочок, Залужжя, Чернихівці, Збараж Збаразьк. р-ну, 

Ступки, Товстолуг, Смолянка, Скоморохи Тернопіл. р-ну, смт Теребовля 

Теребовлянськ. р-ну Тернопіл. обл. [467, c. 144]) – органічний складник 

північнослов’янського ареалу гідронімів і топонімів з основою Гнез(д)н- / Gniezn-, 
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представлених блр. р. Гнезна в басейні Німану, рос. р. Гнезна в басейні Оки [34, 

c. 28], блр. Гнездно, пол. Gniezno – топоніми [603, 6, c. 173]. Наведені назви 

постали на базі місцевих континуантів псл. *gnězdьnъ(jь) – деривата із суфіксом   

-ьn- від *gnězdo [603, 6, c. 173]. Архаїчну семантику субстантивів *gnězdьna / 

*gnězdьno, твірних для відповідних топонімів, мотивувала ознака *‘такий (така, 

таке), що має заглибини в болотистому ґрунті’ ‹ псл. *gnězdo ‘заглибина в 

болотистому ґрунті’ [716, сс. 341–342]. 

Назву пот. Гук (л. Серету л. Дністра; між рр. Серла й Нестерівка; 

нп Заложці й Мильне Зборівськ. р-ну Тернопіл. обл. [467, c. 161]) аналізуємо в 

системі прикарпатсько-закарпатських відповідників, як-от: дж. (струмок) Гук 

(басейн Тиси), пот. Гук (смт Дубове Тячівськ. р-ну Закарпат. обл.), пот. Гук 

(басейн Пруту л. Дунаю; с. Потоки Косівськ. р-ну Івано-Франків. обл.), водоспад 

Гук (сс. Бережниця, Грамотне Верховинськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, 

c. 161]). Наведені назви утворені лексико-семантичним способом від місцевого 

географічного апелятива гук ‘водоспад’ [127, c. 50], ‘вир’ [141, c. 25], ‘гірський 

шумливий потік’ [666, c. 23] ‹ гукáти ‘видавати сильний звук’ [463, 1, c. 337]. Цей 

гідронім характеризує гірську річку, характер якої визначає семантику 

гідронімооснови Гук ‹ звуконаслідувального гук. Щодо типології номінації пор. 

споріднений потамонім лит. Šaũk-upis ‹ šaũkti ‘кричати’ [757, c. 327]. З огляду на 

периферійний характер українського карпатського ареалу щодо слов’янського 

центру й функціонування географічних апелятивів гук саме в цій зоні ймовірна 

реконструкція псл. *gukъ ‘гірський потік із шумливою течією’ – безафіксний 

дериват від *gukati [603, 7, c. 169]. На реальність псл. *gukъ із географічною 

семантикою вказує аналогічна праформа *gukъ, базова для слов’янських похідних 

від звуконаслідувальної основи гук-: блр. гук ‘стукіт, гуркіт’ [155, 1, c. 615], рос. 

діал. гук ‘голосний крик’ [464, 7, c. 211], серб., хорв. гук ‘воркування’, слвц. huk 

‘звук’ [155, 1, c. 615], чеськ. huk ‘звук; тріск’ [664а, 1, c. 779], пол. huk ‘гул, крик’ 

[155, 1, c. 615]. 

Гідронім Дéбра (старе річище Дністра; с. Різдвяни Галицьк. р-ну Івано-

Франків. обл. [467, c. 165]) утворений лексико-семантичним способом від 
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місцевого багатозначного географічного апелятива дéбра ‘балка’ ‘узгір’я’, 

‘стрімкий бік гори, горба’ [384, 1, c. 207]. На пріоритетність гідросемантики 

лексеми дéбра як мотиватора внутрішньої форми гідроніма Дебра вказують 

спільнокореневі апелятиви зі спорідненими значеннями, наприклад: укр. діал. 

дебр (дебрь) ‘яр, улоговина’ (тобто первісно ‘те, що вимите водою’, пор. 

етимологічно співвідносні лит. duburỹs ‘вимивина, переважно наповнена водою’, 

лтс. dubra ‘багно’, кельт. (кімр.) dubr ‘вода’ [155, 2, c. 20]), дебринéць ‘швидкий 

лісовий струмок’, дебрянéць ‘т. с.’, пор. також споріднені факти з інших 

слов’янських мов: ст.-сл. дьбрь ‘долина, безодня’, слвн. debèr ‘долина’, ст.-чеськ. 

debř ‘яр, місце, вимите водою’, слвц. debra ‘водорий’ [155, 2, c. 20], слов’янські 

гідронімні паралелі: блр. Дебря в басейні Сожу, рос. Дебря в басейнах Оки та 

Угри, пол. Debrza в басейні Вісли [587, сc. 83–84], що переконливо вказує на 

праслов’янську природу назв річок (потоків), похідних від місцевих рефлексів 

дебр- / deb(e)r- / debř- / debrz- ‹ псл. *dьbra / *dьbrь [587, сc. 83–84] чи *dъbrь / 

*dъbra [603, 5, сc. 176–177; 155, 2, c. 20]. Щодо різного вокалізму ь, ъ у корені 

зазначених праформ, то Г.П. Клепикова зауважувала про їхню можливу 

варіантність уже на праслов’янському рівні [242, сc. 60–70]. 

Назву р. Дерлó (л. Дністра; між рр. Немля й Брониця; м. Могилів-

Подільський Вінниц. обл.; варіанти Дирлó, Дерлá [467, c. 168]), на нашу думку, не 

слід етимологізувати як генетично неслов’янську, за версією В.К. Гульдмана й 

О.М. Трубачова. Перший уважав гідронім Дерлó фонетично видозміненою 

формою вірменського джерля ‘вода’ (згідно з переказами, на березі цієї водойми 

ще до XVI ст. поселилися вірмени [124, c. 27]), другий – тюркською назвою з 

ад’єктивним формантом -l- [525, c. 139]. Немає вагомих лінгвістичних аргументів 

для пояснення гідроніма Дерло на вірменському або тюркському ґрунті, оскільки 

він не ізольований лише в басейні Середнього Дністра, пор. ще аналог – ойконім 

Derło в Польщі [700, II, c. 318]. Назву Дерлó ‹ Дерла (форма Дерлó могла постати 

внаслідок зближення з апелятивом джерелó) тлумачимо як стягнену форму 

незбереженого в апелятивному словникові ад’єктива *дерлий ‹ псл. *dьrlъjь (пор. 
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ще слвц. і чеськ. відповідники drlý ‘швидкий’ [58, c. 42]) на позначення швидкої 

річки, потоку. 

Гідронім Дрáна позначає тоню на Дністровському лимані між Турунчуком 

і головним гирлом Дністра (Одес. обл. [96, c. 37]). Автори монографії «Гідронімія 

Нижнього Подністров’я» слушно пов’язують його з прикметником дрáний 

‘роздертий’, припускаючи, щоправда, мотивацію семантики гідронімооснови не 

топографічною, а іронічною ознакою на зразок ‘подраний невід рибалки, що 

займав цю тоню’ [96, c. 37]. Таке пояснення внутрішньої форми гідроніма Драна 

малопереконливе насамперед через такі міркування: 1) як в Україні, так і за її 

межами зафіксовано назви водойм із основою Дран-, наприклад: укр. Дрáний – 

назва яру в басейні Сіверського Дінця на Харківщині, Драная Балка – назва пот. 

(пр. Інгульця) в колишній Херсонській губ., Дрáнка – назва балки в басейні 

Сіверського Дінця (без чіткої локалізації [467, c. 182]), російські гідроніми Дранка 

на Калужчині та Смоленщині [766, I, c. 638]. Наведені назви ставлять під сумнів 

однозначну мотивацію семантики аналізованого гідроніма Драна іронічною 

ознакою; 2) нижньодністерський гідронім Драна за типом гідрооб’єкта належить 

до тонь, а тоня – це не лише ‘ділянка водоймища, де рибу ловлять неводом’ [155, 

5, c. 597], але й ‘глибоке місце у воді’, пор. укр. діал. тóня ‘глибоке місце в річці’ 

[561, c. 218], блр. діал. тóня ‘вир, безодня; найглибша ділянка озера’ [610, c. 189], 

слвн. tónja ‘яма з водою’, ‘глибоке місце в озері’, чеськ. tůně ‘т. с.’ [587, c. 296]. 

Наведені лексеми свідчать, що первинним для тоня було значення ‘глибоке місце 

у водоймі’, тоді як семема ‘ділянка у водоймі, де ловлять рибу неводом’ уже 

вторинна (невід можна закинути лише на глибину). З огляду на це в основі 

твірного для гідроніма Драна дієприкметника драна ‹ драний ‹ псл. *dьranъjь [603, 

5, c. 218] убачаємо семантику ‘видертий’ → ‘вимитий (про дно водойми)’ (щодо 

іншого напряму еволюції стрижневої семантики ‘видертий’ основи дран- пор. рос. 

діал. дрань ‘виорана цілина на місці вирубаного й випаленого лісу’ [125, c. 96]). 

Пор. споріднені гідроніми: укр. Видра в басейнах Стиру і Прип’яті, блр. Выдра на 

Вітебщині, рос. Выдра в різних регіонах, пол. Wydra в басейнах Вісли й Одеру, які 
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пояснюють на основі апелятива псл. *vydьra з топографічною семантикою ‘річка 

(вода), яка видирає (підмиває) берег’ [587, c. 318]. 

Гідроніми Жóлоб (1) б.; с. Нагоряни Камʼянець-Подільськ. р-ну Хмельниц. 

обл.; 2) дж., п. Дністра; с. Репужинці Заставнівськ. р-ну Чернівец. обл.; 3) р., 

п. Благейової Криниці п. Дністра; с. Молода Сокирянськ. р-ну тієї ж обл. [467, 

c. 189]), Жолобú (пот.; басейн Стрия п. Дністра Львів. обл. [330, c. 22]) належать 

до етимологічно прозорих як із погляду словотвору, так і мотивації семантики 

гідронімооснови. Ці назви мотивовані відповідним географічним апелятивом із 

гідрографічним значенням жóлоб ‘глибока і вузька долина’, ‘долина між двома 

горами’, ‘долина потоку’ [320, c. 227], ‘колишнє русло річки’ [143, c. 139] ‹ псл. 

*želbъ19, загальнослов’янського за поширенням [587, c. 328], що свідчить, 

очевидно, і про праслов’янську хронологію похідних гідронімів, відзначених у 

різних регіонах України і Славії, наприклад: укр. рр. Жóлоб у басейнах Десни, Зх. 

Бугу, Тиси [467, c. 198], рос. Желоба в басейні Оки [479, c. 233], болг. Жлеб (край 

Брезник [179, 1, c. 515]), слвн. Žleb (пр. Рокави), мікрогідроніми Žleb, Žlebi [618, 

II, c. 352], слвц. Žl’ab у басейні Дудвагу [656, c. 142], пол. Żłob у басейнах Вісли й 

Одеру [750, c. 336]. 

Назва пот. Закóли (л. Чаги л. Когильника, вп. в лиман Сасик між 

рр. Дністер і Прут; Арцизьк. р-н Одес. обл. [467, c. 203]) – лексико-семантичний 

дериват від географічного апелятива закол(и), збереженого в діалектному 

словникові української мови, пор., наприклад, зáкол ‘річкова затока’ [561, c. 80], 

закóли ‘зломи, заломи’ [463, 2, c. 51]. Наведені лексеми етимологічно пов’язані з 

укр. діал. зáкло, яке з-поміж низки значень (‘клапоть землі, що заходить у чужу 

землю’, ‘частина місцевості, оточена з трьох боків ярами’, ‘згин дороги’) 

реалізувало також семему ‘затока’ [155, 2, c. 226]. Укр. зáкол, зáкло з 

гідрографічною семантикою співвідносні з блр. зáкло ‘затока; земля, що 

вклинюється в чужу землю’, ‘клин землі, обмежений водою’, ‘крутий згин 

дороги’ [155, 2, c. 226], рос. діал. закóл ‘снігова перешкода; ділянка в річці між 
                                                            
19 Важливо відзначити, що лексема жолоб iз географічною семантикою була відома вже в давньоукраїнський 
період [433, c. 118]. 
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берегом і мілиною’ [464, 10, сc. 141-142] ‹ псл. *zakъlъ, *zakъlo ‹ *za-kъl- ‹ і.-є. 

*(s)kel- ‘гнути, кривити; крутити, вертіти’ в ступені редукції кореневого вокалізму 

о-ряду [587, c. 325; 216, c. 31]. У цьому ж словотвірно-семантичному гнізді 

пояснюємо і згадане заколи зі значенням ‘зломи, заломи’, тобто ‘вигини, закрути’, 

пор. семантику апелятива злом ‘поворот, згин чого-небудь під кутом’ [474, ІІІ, 

c. 601]. На жаль, нам невідомі дані про гідрографію місцевості, де локалізований 

гідронім Закóли, що дало б змогу точніше схарактеризувати мотиваційну ознаку 

для гідронімооснови Закол-. Через це не можна категорично заперечувати 

можливості мотивації внутрішньої форми цієї назви географічним апелятивом 

зáкол ‘річкова затока’, хоч певні сумніви щодо такого зв’язку викликає як різне 

наголошення гідроніма Закóли та апелятива зáкол, так і форма множини назви 

гідрооб’єкта. Тому ймовірнішим уважаємо безпосередній зв’язок гідроніма 

Закóли із відповідним апелятивом закóли ‘зломи, заломи’ (що вказував, 

наприклад, на конфігурацію місцевого рельєфу). На підтримку такої етимології 

наведемо типологічно споріднені гідроніми Зáлім у басейні Тиси на Закарпатті 

[467, c. 204] ~ діал. залóм ‘вигин річки; течія річки, що круто завертає’ [561, c. 82]. 

Формально аналізований гідронім Закóли можна порівнювати з пол. лімнонімом 

Zakoly в басейні Вігри на теренах Підляського воєводства [766, II, c. 52]. 

Гідронім Забóля (р., п. Стривігору (Стрв’яжу) л. Дністра; між рр. Рудавка й 

Борсуки; нп Смільниця й Терло Старосамбірськ. р-ну Львів. обл. [467, c. 201]) 

О.М. Трубачов відносив до архаїчних слов’янських утворень у басейні Дністра, 

тлумачачи його як дериват із префіксом *za- від реліктової основи *bol-, що в 

слов’янських мовах в апелятивному словникові збереглася в розширеному *bol-to 

‘болото’. Аналогічний етимон дослідник убачав і в основі дністерського гідроніма 

Сóболь (р., л. Мизунки л. Свічі п. Дністра; гирло між рр. Яловий і Соколин; 

нп Кальна, Новий Мизунь Долинськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, c. 514]), 

трактуючи його як фонетично вторинний до *Суболь (імовірно, *Суболь › Соболь 

унаслідок ослаблення лабіалізації голосного у або затемнення етимологічної 

природи назви й зближення її структури з лексемою сóболь ‘невелика хижа 

тварина родини куницевих’) ‹ *sőbolь, у якому корінь *bol- позначає ‘болото, 
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заболочену місцевість’. У цьому ж етимологічному ряді треба пояснювати, на 

думку О.М. Трубачова, і префіксально-суфіксально ускладнену назву р. Соболиця 

/ Суболиця в басейні Дніпра (‹*sőbolica [525, c. 231]. Погоджуємося з 

О.М. Трубачовим щодо такої етимологічної інтерпретації дністерських гідронімів 

Заболя і Соболь. На її підтримку вказує також структурно-семантичний аналіз 

гідронімів і топонімів зі спорідненою, суфіксально не розширеною основою *bol-, 

як-от укр. Тíсоболь – лімнонім (неподалік с. Річиця Ратнівськ. р-ну Волин. обл.), 

Прибол – мікроойконім на Рoвенщині, рос. Вышебол – назва поселення на 

Новгородщині, які В.П. Шульгач порівнює з дністерськими гідронімами Заболя і 

Соболь20, дніпровськими Соболиця / Суболиця й, услід за О.М. Трубачовим, 

виводить від псл. *bol- (*bol-to) [587, c. 293]. Діалектний характер псл. *bol- 

підтверджують етимологічно споріднені лексеми з балтійських мов: лит. balà, лтс. 

bala, д.-прус. balas ‘низьке мокре місце; калюжа; вологий в’язкий ґрунт; ставок; 

велика долина’ [587, c. 293], пор. апелятиви з префіксально оформленою основою 

-bal- – лит. pãbalys ‘місце поблизу болота’ [587, c. 294], гідронім Sabala 

(А. Ванагас етимологізував цю назву у зв’язку з лит. sabalas ‘соболь’ [757, c. 286]) 

‹ sa-bala. Наведені факти – надійне свідчення праслов’янської архаїки апелятивної 

основи *bol- і гідронімів (топонімів), у складі яких вона представлена, наприклад 

Соболь ‹ псл. *sőbolь *‘болото; мокра (заболочена) місцевість’. Щодо гідроніма 

Заболя, то його морфемну структуру можна кваліфікувати як *За-боля ‹ *за-бол-

ьйа ‹ *zabolьjе (*zabol’a) – префіксально-суфіксального (конфіксального) 

деривата від основи *bol- ‘болото’, оформленої префіксом-просторовим 

прийменником за- і суфіксом збірності -ьje: *‘річка, що тече в заболоченій 

місцевості (за болотами)’. Пропоновану етимологію опосередковано підтверджує 

гідронім Рудавка – річка, поряд із якою локалізована Заболя (див. вище) й 

ойконім Кальне, контактний щодо назви р. Соболь. Ці топоніми розвинулися на 

основі географічних апелятивів кáльний(-е) ‹ кал ‘болото’ [463, 2, c. 208], *рудавка 

~ блр. діал. рудаўка ‘іржава вода на болоті’ [477, 4, c. 310]. 
                                                            
20 Пізніше В.П. Шульгач гідроніми Заболя і Соболь розглядав у зв’язку з коренем -бол- (пор. рос. діал. бола 
‘заболонь дерева’) ‹ псл. *bol- ‹ і.-є. *b(h)el- ‘набухати, роздуватися’ [592, c. 114]. 
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Гідронім Залíзний (пот., п. Гнилої Липи п. Дністра; с. Липівка Рогатинськ. 

р-ну Івано-Франків. обл. [467, c. 204]) утворений лексико-семантичним способом 

від прикметника залíзний, що вказував на наявність залізної руди в береговому 

ґрунті або річковому дні. Таку мотивацію підтверджує і той факт, що 

пот. Залізний витікає з уроч. Гута, назва якого сигналізує про виплавлення тут у 

давнину заліза [79, c. 169]. Дністерський гідронім Залізний – невід’ємний 

складник спільнослов’янської системи споріднених назв, пор., наприклад: укр. 

б. Залíзна в басейні Сіверського Дінця [467, c. 204], рос. р. Железная в колишніх 

Архангельській і Новгородській губ., пот. Железный у колишніх Воронезькій і 

Орловській губ. [766, II, сc. 10–11], болг. рр. Железна вода (край Брезник), 

Железна река (нп Стакевці, Белоградчик [179, 1, c. 509]), макед. р. Železna reka в 

басейні Вардару [639, c. 71], слвц. р. Železný potok в басейні Солоної (тече 

місцевістю, де є залізна руда [737, c. 93]), пол. р. Żelazna в басейні Одеру [659, 

c. 38]. Типологічно споріднені (мотивація внутрішньої форми) гідроніми 

зафіксованi й на неслов’янських теренах, пор., наприклад, лит. рр. Geležis, Gelež-

upis ‹ лит. geležìs, gelžìs ‘залізо’ [757, c. 111], нім. пот. Eisenbach ‘залізний потік’ 

[639, c. 71], що вказує на універсальність такої номінаційної моделі «залізних» 

гідрооб’єктів в індоєвропейському мовному просторі. В основі слов’янських 

гідронімів – місцеві континуанти псл. *želězьnъjь(-а) *‘водойма, у береговому 

ґрунті чи річковому дні якої залягають поклади залізної руди’. Наведені назви 

можна також трактувати і як результат субстантивації препозитивного 

компонента гідронімного словосполучення *Залізна (‹ *Želězьna(ja)) річка, 

*Залізний (‹ *Želězьnъjь) потік. 

Лімнонім Зáмша (л. Турунчука л. Дністра; Одес. обл. [96, c. 40]) слушно 

пов’язують із основою дієслова замшíти ‘покритися мохом’ [96, c. 40]), а не з 

омонімом зáмша ‘різновид спеціально вичиненої шкіри’ (запозичення через 

польську із середньоверхньонімецької мови [155, 2, c. 233]). На думку 

Ю.О. Карпенка, назва оз. Замша відбиває незбережений у сучасному 

українському словникові географічний апелятив [220, c. 37]. Справді, відсутність 

такого апелятива в сучасній лексиці вказує на давність похідної від нього назви 
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гідрооб’єкта. Автори праці «Гідронімія Нижнього Подністров’я» вважають 

сингулярну форму гідроніма Замша вторинною щодо її множинного варіанта, 

відображеного на географічній карті другої пол. ХІХ ст. – Лиман Замшы. Форми 

однини гідронім набув, на їхню думку, під впливом омоніма замша ‘вичинена 

шкіра’ [96, c. 40]. Однак наявність абсолютного відповідника аналізованій назві у 

Білорусі – гелонімa Замша (поблизу Городка на Вітебщині [766, II, c. 57]) – може 

свідчити якраз про первинність саме сингулярної форми дністерського гідроніма. 

В основі назви оз. Замша (пор. ще назву пот. Зáмший у верхів’ї Дністра [467, 

c. 205]) вбачаємо географічний апелятив *замша ‘місцевість, поросла мохом’, 

‘вода, що цвіте’ ‹ за-м(ъ)ш-а, у якому корінь -м(ъ)ш- ‹ *mъxъ [603, 20, 

сc. 216-217]. Гідронімних (топонімних) відповідників лімноніму Замша не 

вдалося виявити в західно- і південнослов’янському регіонах, натомість у 

польській мові зафіксовано споріднену лексему zamszysty ‘порослий мохом’ [741, 

VIII, c. 186] ‹ za-msz-ysty. Таким чином, фіксація гідронімів Замша в несуміжних 

зонах Східної Славії, а також споріднених апелятивів – рос. діал. зáмши ‘рослини’ 

[464, 10, c. 268], пол. zamszysty (див. вище) уможливлює реконструкцію праформи 

*zamъša ‹ *zamъšati / *zamъšiti ‹ *mъšati / *mъšiti [603, 21, c. 14], пор. ще 

спільнокореневі псл. *obmъšati, *obmъšiti [603, 28, c. 98], укр. пóмша ‘вид моху’ 

[155, 2, c. 283] ‹ по-м(ъ)ша, пол. гідронім Przemsza ‹ псл. *Permъš- ‹ *mъxъ – 

‘річка, що пливе мохами’ [297, c. 169]. 

Назву р. Збруч (п. Дністра; тече з лугів Збручі на північ від с. Авратин 

Волочиськ. р-ну, с. Збруч Кам’янець-Подільськ. р-ну Хмельниц. обл. [467, c. 209]) 

О.М. Трубачов відносив до етимологічно затемнених [525, c. 253]. Напевно, на 

той час дослідникові гідронімії Правобережної України було невідоме апелятивне 

підґрунтя цього гідроніма – збручі ‘болотисті луки’ [746, c. 345] (див. вище 

аналогічний мікротопонім), пор. іще пол. zbrucz ‘мокра лука’ [741, VIII, c. 394]. З 

огляду на це гідронім Збруч можна пояснювати як лексико-семантичний дериват 

від географічного апелятива збруч ‘мокра (болотиста) лука’. На підтримку такої 

версії наведемо гідрографічну характеристику місцевості, де протікає ця річка: у її 

верхів’ї, де швидкість течії незначна, наявні […] мулисті береги [565, c. 162] 
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(курсив наш. – С.В.); на берегах багато острівців давніх боліт [434, c. 17]. 

Я. Сташевський структуру гідроніма Збруч пов’язував із пол. brukać ‘бруднити, 

забруднювати’ [746, c. 345] ‹ псл. *brukati [625, c. 41]. В.Е. Орел виводив гідронім 

від псл. *sъbrőčь, співвідносного з псл. *bręčati ‘звучати, дзвонити’ і *brőčati 

‘т. с.’. На його думку, поряд із *sъbrőčь можлива й реконструкція *jьzbrőčь [388, 

c. 158], очевидно, з огляду на різну природу префіксального з-. У складі праформи 

*Sъbrőčь (як прагідронім) етимологізує назву р. Збруч і В.П. Шульгач [588, 

c. 175]. На підтримку відновленого псл. *sъbrőčь ‹ *sъbręčati (‹ *bręčati ‘звучати; 

дзвеніти, бриніти’ [603, 3, сc. 20–21]), *sъbrőčati (‹ *brőčati ‘дзвеніти, бриніти’ 

[603, 3, c. 43]) указує варіант гідроніма Збруч пол. Zebroncze [467, c. 209], у корені 

якого звукосполука -on- ‹ псл. *ő. Отже, Збруч ‹ псл. *sъbrőčь із первісною 

звуконаслідувальною семантикою, яку опосередковано підтверджують 

особливості гідрографії Збруча, що тече між пагорбами, має подекуди скелясті й 

стрімкі береги [124, с. 22]. 

Гідроніми Звір (пот.: 1) п. Либохірки л. Стрия п. Дністра; с. Либохора 

Турківськ. р-ну Львів. обл.; 2) п. Опору п. Стрия п. Дністра; між рр. Хоминський і 

Закути; 3) п. Рожанки п. Опору п. Стрия п. Дністра; нп Верхня і Нижня Рожанка 

Сколівськ. р-ну; 4) п. Сигли п. Опору п. Стрия п. Дністра; с. Либохора Сколівськ. 

р-ну; 5) пр. Кривки п. Хусного л. Стрия п. Дністра; с. Кривка Турківськ. р-ну тієї 

ж обл.; 6) басейн Дністра; с. Росільна Богородчанськ. р-ну, с. Спас Рожнятівськ. р-

ну; сс. Старий Мізунь, Яворів Долинськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, c. 210; 

330, c. 27]) О.М. Трубачов обґрунтовано виводив від гідроапелятива псл.*jьzvorъ 

(‹ *jьzvьrěti [603, 9, c. 100]; псл. *jьzvorъ – давній слов’янський термін лексико-

семантичної групи ‘назви джерел, струмків’ [524, сc. 224–225]), зауважуючи, що 

його лексичні континуанти невідомі на інших східнослов’янських теренах [525, 

c. 253]. Праслов’янська архаїка гідротерміна *jьzvorъ і похідних від нього власних 

назв водойм не викликає сумнівів. Варто, однак, зазначити, що продуктивний у 

досліджуваному регіоні географічний апелятив звір розвинув розгалужену 

семантику, наприклад: звір ‘провалля’, ‘водоспад між горами’, ‘потік’ [384, 1, 

c. 301], ‘стрімка течія з водоспадами, у яку впадає багато потоків, що утворюють 
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завороти’ [331, c. 177], ‘яр’, ‘долина потоку чи річки в горах’, ‘гірське джерело’ 

[320, c. 229], ‘глибокий яр’, ‘струмок’ [419, c. 67], ‘стрімкий гримучий потік’ [157, 

c. 62]. Карпатські говори української мови підтверджують структурний 

паралелізм ізвір / звір (ізвір › звір: злиття давнішого із- (‹ псл.*jьz-) з укр. з-), 

наприклад: буков. ізвóри ‘нерівне поле, яри’ [466, c. 176], закарпат. ізвúрь ‘гірське 

русло, гірський потік’ [24, c. 68], пор. також прикарпатсько-карпатські гідроніми 

Звір у басейні Тиси [467, c. 210], Ізвíр у басейні Середнього Дністра (1) між 

рр. Пеливанова та Ушиця; Хмельниц. обл.; 2) п. Марківки п. Дністра; між 

рр. Тайлик і Вільшанка; Вінниц. обл.), Пруту (6 назв; Івано-Франків. і Чернівец. 

обл.), Тиси на Закарпатті [467, сc. 210, 220], Ізвóр у басейні Нижнього Дністра на 

Одещині [96, c. 41], Изворы (пр. Реуту; територія Молдови [766, II, c. 125]). Назви 

Ізвор, Ізвори, всупереч О.М. Трубачову та авторам праці «Гідронімія Нижнього 

Подністров’я», які вважали їх генетично молдавськими [525, c. 254; 96, c. 41] 

(пор. молд. извóр ‘джерело, потік’ [352а, c. 243]), трактуємо як місцеві 

(слов’янські) утворення, на що, зокрема, вказує закріплений у тутешніх говірках 

географічний апелятив ізвóр ‘джерело, з якого надходить вода у водоймище’ [473, 

c. 88] (щодо голосного о в закритому складі лексеми ізвор замість закономірного в 

цій позиції і, то його збереження можна пояснити впливом форм Р. в. одн. або 

Н. в. мн. цього слова. В українських говірках наддністрянської Одещини 

приклади непереходу о › і в закритому складі непоодинокі, наприклад: збой 

‘місце, де вода каламутна, збита вітром’, залóм ‘пропуск в оранці’ та ін. [138, 

c. 43]). Імовірно, слов’янською структурно-фонетичною адаптацією молд. извоáрэ 

(варіант до извóр [352а, c. 243]) може бути нижньодністерський гідронім Ізвора 

(б., л. Дністра [96, c. 52]) з огляду на субституцію форм із молд. э 

східнослов’янськими формами з а [538, c. 179], хоч і в цьому випадку не можна 

остаточно стверджувати, що гідронім Ізвора мотиваний східнороманським 

етимоном, оскільки фіналь -а в ньому може бути наслідком граматичного 

узгодження власної назви Ізвор із родовою лексемою балка. Українські гідроніми 

Ізвір, Ізвор(и) мають також паралелі в інших регіонах Славії, як-от: рос. Изворь у 

колишній Петербурзькій губ. [603, 9, c. 100] (фіксація рос. Изворь спростовує 
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твердження О.М. Трубачова про відсутність відповідників карпатським Зворам та 

Ізворам на території східних слов’ян за межами України), болг. Извор на різних 

теренах [179, 1, сc. 551–553], макед. Izvor у басейні Вардару [639, c. 108], пол. 

Izwor у басейнах Вісли й Одеру [660, сc. 43, 68, 98; 699, c. 50], що переконливо 

свідчить про праслов’янський характер назв гідрооб’єктів, похідних від 

гідротерміна *jьzvorъ. 

Назва р. Кáлюс (л. Дністра; утв. злиттям потоків Коломий і Нечипорівка 

Деражнянськ. р-ну; нп Віньківці, Карачіївці Віньковецьк. р-ну, Браїлівка, Нова 

Ушиця, Куча, Калюс Новоушицьк. р-ну Хмельниц. обл. [467, c. 232]) належить до 

літописних, про що свідчить фіксація відповідного ойконіма в 1-й пол. ХІІІ ст.: 

1241 р. – «… до Калиоуса» (назву поселення ототожнюють із теперішнім с. Калюс 

на Хмельниччині, розташованим на березі р. Калюс [154, c. 65]). Історичні дані, 

таким чином, дають підстави розглядати потамонім Калюс у колі давньої 

слов’янської гідронімії басейну Дністра. Аналіз морфемної будови назви Калюс 

уможливлює її порівняння з численними українськими (слов’янськими) 

гідронімами на Кал- ‹ кал ‘бруд, болото’, на що, до речі, вказували й укладачі 

«Етимологічного словника літописних географічних назв […]» [154, c. 65] та інші 

дослідники [6, c. 28; 521, c. 217]. Пор., зокрема, українські назви річок і потоків: 

Кáлець (басейн Азовського моря), Каловéць (басейн Середнього Дністра), Кальнúй 

(басейн Тиси) [467, сc. 229, 231, 232] та ін. В основі гідроніма вбачаємо 

незбережену в сучасному апелятивному словникові лексему *калюс ‘потік із 

заболоченими берегами’ ‹ псл. *kal’usъ, етимологічно співвідносного з *kal’uxъ 

‘щось нечисте, забруднене’ ‹ *kalь [603, 9, сc. 125–27], на що вказують синонімні 

форманти *-uxъ, *-usъ [739, 2, сc. 34–35]. Інакше гідронім Калюс тлумачив 

В.Е. Орел, припускаючи, як імовірний, його зв’язок зі східнороманським căluş 

‘кляп, підставка’ з метафоричною семантикою, пор. ще румун. căluşel ‘лоша’ ‹ cal 

‘кінь’ [388, c. 159]. 

Назви потч. Каменúста (1) л. Сухої п. Кам’янки п. Опору п. Стрия; 

с. Кам’янка Сколівськ. р-ну; 2) л. Ясіночки л. Ясениці п. Стрия; с. Ясенка-

Стецьова Турківськ. р-ну Львів. обл. [330, c. 36]), пот. Кам’янúстий (л. Бухтівця 
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л. Бистриці-Надвірнянської п. Бистриці п. Дністра; с. Пасічна Надвірнянськ. р-ну 

Івано-Франків. обл. [467, c. 235]) утворені способом онімізації прикметників 

каменúстий, кам’янúстий ‹ *kamenistъ(jь) [603, 9, c. 131] на позначення 

відповідного берегового ґрунту або дна гідрооб’єкта чи способом субстантивації 

першого складника гідронімного словосполучення *Камениста / *Кам’яниста, 

*Каменистий / *Кам’янистий (‹ *Kamenistъ(jь, -а)) річка, потік. Фіксація 

ідентичних відповідників в інших українських (басейни Пруту, Серету, 

Азовського моря [467, c. 235]) і слов’янських регіонах, пор. слвц. пот. Kamenistý 

potok (тече місцевістю з кам’янистим ґрунтом) у басейні Солоної [737, c. 42], 

р. Kamenistá в басейні Нітри [655, c. 103], пот. Kamenistý potok у басейні Вагу 

[674, c. 68], пол. р. Kamienistа в басейні Вісли [750, c. 130], свідчить про 

слов’янську архаїку цих гідронімів. 

Назви пот. Камíнний (пр. Турянки п. Свічі п. Дністра; с. Тростянець 

Долинськ. р-ну Івано-Франків. обл.), рр. Кам’янá (1) л. Сукелю л. Свічі п. Дністра; 

між рр. Озери і Млинівка; с. Поляниця Долинськ. р-ну Івано-Франків. обл.; 

2) пр. Ворони п. Чорної Бистриці п. Дністра; у тій самій обл.), пот. Кам’янúй 

(1) п. Сприні л. Черхави л. Бистриці-Тисьменицької п. Дністра; с. Сприня 

Самбірськ. р-ну Львів. обл.; 2) л. Глибокого п. Болохівки п. Сівки п. Дністра; 

с. Креховичі Рожнятівськ. р-ну Івано-Франків. обл.; 3) п. Дністра; між 

рр. Млинівка і Єзупільський; нп Козина, Жовтень Галицьк. р-ну тієї самої обл. 

[467, сc. 233–235]) прозорі щодо своєї етимології: виникли в результаті онімізації 

прикметників камíнний, кам’янúй [463, 2, c. 213] ‹ псл. *kamenьnъ(jь), *kaměnъ(jь) 

[603, 9, сc. 135–136], що вказували на кам’янисті береги або дно таких 

гідрооб’єктів, або способом субстантивації першого компонента гідронімних 

словосполучень *Камінна / *Кам’яна, *Камінний / *Кам’яний (‹ *Kamenьnъ(jь, -а), 

*Kaměnъ(jь, -а)) річка, потік. Гідронімні відповідники поширені також в інших 

регіонах України й на різних слов’янських теренах, наприклад: укр. Камíнна, 

Кам’янá, Кам’янúй [467, сc. 233–235], рос. Каменная, Каменной у басейні Оки 

[479, сc. 15, 20, 24, 35, 44, 236, 251], болг. Камена река (нп Куманово [179, 1, 

c. 37]), макед. Kamena reka в басейні Вардару [639, c. 137], хорв. Kamena в басейні 
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Сави [632, I, c. 167], Kamena Jama в Словенії [618, I, c. 248], слвц. Kamenný potok у 

басейні Кисуці [672, c. 73], Kamenná, Kamenný potok у басейні Вагу [674, c. 69], 

Kamenný potok у басейнах Нітри й Дудвагу [655, c. 105; 656, сc. 68–69], пол. 

Kamenný potok у басейні Одеру [750, c. 129]. Спільнослов’янський ареал 

наведених назв свідчить про хронологічну глибину їх постання. 

Гідроніми Кáм’янка (рр.: 1) пр. Блажівки л. Черхавки л. Бистриці-

Тисьменицької п. Дністра; с. Блажів Самбірськ. р-ну; 2) л. Оряви п. Опору 

п. Стрия л. Дністра; с. Коростів Самбірськ. р-ну; 3) п. Оряви п. Опору п. Стрия 

п. Дністра; між рр. Кропивний і Великий; Самбірськ. р-ну Львів. обл.; 

4) л. Дністра; між рр. Рашкова і Вільшанка; с. Миролюбівка Піщанськ. р-ну 

Вінниц. обл.; 5) л. Дністра; між рр. Перев і Перта; нп Дмитрашківка, Кукули, 

Болган; Піщанськ. р-н тієї самої обл.; 6) п. Дністра; Чернівец. обл.; 7) б., басейн 

Дністра; Одес. обл. [467, сc. 236–237]) утворені лексико-семантичним способом 

від географічного апелятива кáм’янка з топографічним значенням ‘кам’яниста 

місцевість (русло річки, потоку)’, пор., наприклад, укр. діал. кáм’янка ‘кам’яниста 

гора’ [320, c. 230], блр. діал. кáменка ‘річка з твердим, кам’янистим руслом’ [611, 

c. 336] ‹ псл. *kamenъka [603, 9, c. 236]. Гідронімні паралелі відзначені в інших 

регіонах України [467, c. 236] і Славії: рос. Каменка в басейні Оки [479, сc. 16, 20, 

32, 39], пол. Kamionka в басейнах Вісли й Одеру [750, c. 130], що вказує на 

слов’янську (регіональну) словотвірну модель кам’янка → Кам’янка (Каменка, 

Kamionka). 

Гідронім Квíтень (пот., пр. Оряви л. Опору п. Стрия п. Дністра; с. Погар 

Сколівськ. р-ну Львів. обл. [467, c. 244]) безпосередньо не пов’язаний із лексемою 

квíтень ‘другий або третій місяць весни’ [155, 2, c. 418]. В основі потамоніма 

Квітень слід убачати апелятив квітень з іншою семантикою, наближеною до 

географічної характеристики суміжного ландшафту, наприклад: ‘місцевість, де 

ростуть квіти’. Дослідники слушно зауважують, що етіологія внутрішньої форми 

лексеми квітень на позначення календарного періоду зумовлена ознакою ‘час 

цвітіння квітів’ [575, c. 95]. Імовірно, семантику гідронімооснови назви Квітень 

мотивувала ознака ‘місцевість, де цвітуть квіти’ → ‘потік (річка) в такій 
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місцевості’. До такої думки схиляють і споріднені з дністерським гідронімом 

Квітень назви топооб’ктів на інших слов’янських і неслов’янських територіях, 

наприклад: рос. лімноніми Кветинь у колишній Віленській губ., ойконім Кветунь 

у колишній Орловській губ. [724, IV, c. 125], назва р. Кветава в Бережанській 

волості Жемайтії (Литва) ‹ псл. *Květava [263, c. 119], гідронім Kviet-upis у Литві, 

який розглядають у зв’язку з апелятивом kvietys ‘ярова пшениця’ [757, c. 176]. 

Дністерський гідронім Квітень відносимо до архаїчних слов’янських назв у 

басейні Дністра з огляду на фонетику: збереження праслов’янського 

звукосполучення *kv-, яке перед голосним переднього ряду на 

східнослов’янському ґрунті перейшло в цв-. Праформа *květьnь належить до 

структурно-семантичного ряду споріднених утворень псл. *květica, *květina, 

*květul’a, *květъkъ / *květъka, *květьcь [603, 13, сc. 161–164]. 

Назва р. Кива (пр. Реуту п. Дністра; колишня Бессараб. губ [766, II, c. 314]), 

за нашими спостереженнями, не має апелятивної підтримки з топографічною 

семантикою, а також у системі слов’янського топонімікону. Натомість в 

українському словникові зафіксовано лексему кива ‘той, хто любить кивати’ [463, 

2, c. 237] – безафіксний дериват від кивáти ‘хитати чим-небудь, махати’, пор. ще 

похідний антропонім укр. Кúва [442, 1, c. 456]. Це дає підстави етимологізувати 

гідронім Кива як лексико-семантичне утворення від незбереженого географічного 

апелятива *кива ‘річка, що «хитається», коливається’, для якого реконструюємо 

можливу праформу *kyva ‹ *kyvati. До речі, у гнізді лексики псл. *kyvati пропонує 

розглядати назву р. Кива і В.П. Шульгач [587, c. 152], пор. також етимологічно 

споріднений польський гідронім Kwa в басейні Одеру [659, c. 107] ‹ *kъva ‹ 

*kъvati, співвідносного на основі аблауту з *kyvati. Пропоновану мотивацію 

гідронімооснови назви Кива підтверджують співвідносні (з погляду семантики) 

слов’янські гідроніми: укр. Качáва (басейн Середнього Дністра; див. далі), 

оз. Качайло в Білорусі [766, II, сc. 292–293], пол. Kaczawa в басейні Одеру [659, 

c. 62], семантику основ яких мотивувала ознака, зумовлена дією ‘качати 

(коливати)’. Отже, назву р. Кива слід тлумачити як давнє слов’янське утворення.  
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Назву р. Кина (п. Дністра; вище гирла Стрия; с. Тейсарів Жидачівськ. р-ну 

Львів. обл. [467, c. 246], пол. Kyna [740, V, c. 34]) зафіксовано з варіантом Куна, 

який укладачі «Словника гідронімів України» вважають помилковим (зі знаком 

?). Справді, словоформа Куна могла виникнути внаслідок неправильного 

прочитання польського Kyna (див. вище) як укр. Куна. З іншого боку, на 

автономність гідронімного варіанта Куна формально вказують аналоги в інших 

слов’янських регіонах, наприклад: оз. Куна в колишній Архангельській губ., 

р. Куна в колишній Олонецькій губ. Росії [766, II, c. 323], пол. р. Kuna в басейні 

Одеру [659, c. 54]. Щодо гідроніма Кина, то він також має структурний 

відповідник у литовському гідроніміконі – р. Kūnà (лит. ū = укр. и ‹ псл. *у), який 

А. Ванагас пов’язував із лит. kune ‘болото, трясовина’ [757, c. 172]. За умови, що 

назва Кина первісна, можливі дві версії її етимологічної інтерпретації: 1) лексико-

семантичний дериват від незбереженого в апелятивному словникові псл. *kyna (‹ 

*kūna) ‹ і.-є. *kū- ‘розбухати’ [603, 13, c. 205], розширеного детермінативом -n-. 

Аналогічне розширення структурно однотипного кореня демонструють, 

наприклад, рос. діал. пыня ‘чванлива, пихата людина’, лит. pūne ‘тупий кінець 

яйця’, лтс. pune ‘підвищення, ґуля’ [546, ІІІ, с. 418) ‹ і.-є. *peu- / *pou- / *pū- 

‘роздувати, набухати’ [759, II, c. 79]. Відновлене *kyna могло позначати 

*‘болотисте місце (те, що набухає від води)’. Таку мотивацію підтверджує, з 

одного боку, литовська лексична паралель kune з аналогічним значенням (див. 

вище), а з другого – гідрографічний опис р. Кина: річка витікає із заболоченої 

місцевості [740, V, c. 34]; 2) результат онімізації лексикографічно не засвідченого 

апелятива *ky(d)na ‹ *kydnőti ‘кинути’ (пор. ст.-укр. кынутися ‘почати рухатися’, 

укр. діал. кúнути ‘штовхнути’, рос. діал. кинáть ‘кидати’ [603, 13, сc. 253–254]). 

На підставі таких структурно-семантичних зв’язків твірної й похідної основ 

реконструюємо ймовірну семантику для відновленого *ky(d)na *‘річка, яка 

«кидає» свою воду – має сильну течію’, пор. типологічно споріднені назви 

рр. Двина в басейні Десни, Західна Двіна (тече в Білорусі, Росії й Латвії), Північна 

Двіна (тече в Росії) ‹ *dvina ‹ *dvignőti (див. [587, c. 82]). 
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Гідронім Ключ (пот., п. Стрия; с. Верхнє Висоцьке Турківськ. р-ну Львів. 

обл. [330, c. 39]) М.Д. Матіїв кваліфікує як вторинний щодо контактного ороніма 

Ключ – назва гори, яка має форму гострого кута, що нагадує ключ журавлів у небі 

[329, c. 22]. На нашу думку, таке пояснення назви гідрооб’єкта сумнівне, оскільки 

в слов’янських мовах функціонує апелятив ключ із водною семантикою. Крім 

цього, треба враховувати й аналогічні гідроніми на різних слов’янських теренах, 

які не пов’язані з оронімами, форма яких нагадує «ключ журавлів у небі», 

наприклад: укр. Ключ – назва б. в басейні Сіверського Дінця й пот. у басейні 

Пруту, а також на Одещині, б. Ключі в басейні Дніпра [467, c. 255], Ключ, Ключи – 

потамоніми в різних регіонах Росії [766, II, сc. 353–356], Ključ – гідронім у 

Словенії (‹ ključ ‘вигин, поворот’ [619, I, c. 262], пол. Klucz – назва пот. в басейні 

Одеру [659, c. 155], пор. також ст.-полаб. Klutze, Klüss – топонім ‹ *Kl’uč / *Kl’uče 

‹ ključ ‘джерело’ [697, c. 203], співвідносні ойконіми: пол. Klucz ‹ діал. klucz 

‘вигнуте місце, закрут дороги або річки; джерело’ [700, IV, c. 508], чеськ. Kluč ‹ 

ст.-чеськ. kluče ‘джерело, копанка’ [710, II, c. 251]. Отже, наведені топоніми 

можна переконливо виводити від географічних апелятивів, що постали з псл. 

*kl’učь [603, 10, сc. 50–52]. Проте варто зауважити, що стрижнева семема, яка 

зумовила мотивацію внутрішньої форми конкретної назви гідро- чи топооб’єкта, 

не була тотожною з огляду на багатозначність слов’янських континуантів псл. 

*kl’učь, які репрезентували таку семантику: ‘джерело, струмок’, ‘колодязь’, 

‘закрут, вигин дороги, річки’ тощо [603, 10, сc. 50–52], хоча первинна семантика 

псл. *kl’učь – *‘щось зігнуте’ ‹ і.-є. *kleu- ‘гнути, згинати’ [603, 10, c. 54]. Таким 

чином, доонімну семантику дністерського гідроніма Ключ могли визначати як 

характерні особливості конфігурації його русла (пор. у суміжному регіоні гуцул. 

ключ ‘крутий поворот річки, потоку’ [127, сc. 96–97]), так і фізіографічна 

характеристика самого потоку (пор. рос. ключ ‘джерело, струмок’, болг. ключ ‘про 

шум води’, серб. і хорв. кључ ‘вирування води’ [546, ІІ, c. 258]). Принагідно 

зазначимо, що псл. *kl’učь ‘джерело, струмок’, за спостереженнями Л.В. Куркіної, 

об’єднує українські карпатські говори з іншими східнослов’янськими діалектами 

й східною частиною південнослов’янських мов [288, c. 29]. У контексті 
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викладеного погоджуємося з Е. Жетельською-Фелешко та Є. Думою, які 

реконструюють праслов’янську гідронімооснову *Кl’uč- [729, c. 14]. Щодо 

типології ймовірної номінації пор. генетично тюркські гідроніми Чешме ‹ тюрк. 

çeşme ‘джерело’ [46, c. 96]. 

Назву р. Кнíя (л. Нічви п. Серету л. Дністра; між рр. Синюха і 

Дарахівський; Тернопіл. обл. [467, c. 255]) аналізуємо в колі споріднених 

топонімів на сході, півдні й заході Славії, наприклад: блр. Кнейка – пот. на 

Вітебщині [766, II, c. 360], хорв. Kneja – р. в басейні Сави, мікротопонім Kneje – 

назва болотистої й лісової місцевості [632, I, c. 177], чеськ. Kníjé – ойконім [603, 

13, сc. 198–199] (А. Профоус виводить назву чеського поселення від Knihy), пол. 

Knieja – назва фільварка й млина в колишньому Новорадомському пов., Knieja – 

ойконім [740, IV, c. 196]. Наведені топоніми похідні від відповідних географічних 

апелятивів, які сформувалися на базі псл. *kъneja / *kъněja зі стрижневою 

семантикою ‘те, що розбухає’, мотивованою твірною основою *kŭ- (варіантна 

щодо *kū-). Варто відзначити, що аналізований дністерський гідронім Кнія 

доповнює перелік слов’янських словоформ, які сягають псл. *kъneja / *kъněja, 

українським лексичним матеріалом, не представленим у [603]. 

Гідронім Ковбáска (р., п. Вільшинки п. Дністра; с. Монастирець Стрийськ. 

р-ну Львів. обл.; варіант Килбаска [467, c. 258]) етимологізуємо в системі 

формально споріднених назв із основою Ковбас- / Колбас- / Kiełbas-, як-от: укр. 

рр. Ковбаса на Волині [587, c. 142], р. Ковбáсна в басейні Середнього Дністра на 

Вінниччині [467, c. 258], рос. Колбаса, Колбаска – потамоніми в різних регіонах 

Росії [766, II, c. 396], пол. р. Kiełbaska в басейні Варти [740, IV, c. 37]. Внутрішня 

форма наведених назв виразно метафорична (пор., наприклад, укр. ковбасá 

‘продукт харчування, приготований із м’ясного фаршу, круп […]’, ковбáска 

‘різновид ковбаси’, а також споріднені лексеми в інших слов’янських мовах [155, 

2, c. 480]). Показовою для мотивації семантики гідронімів iз основою Ковбас- 

могла бути ознака *‘вигнуте, звивисте русло річки’, на що вказують відповідні 

апелятиви зі стрижневою семантикою ‘щось криве, вигнуте’, наприклад: укр. діал. 

(поліськ.) ковбасá ‘слід, що залишається на шкірі тварини від сильного удару 
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батогом’ [298, c. 87], похідне буков. ковбáситиси ‘скручуватися (про нитки)’ [466, 

c. 214], рос. діал. колбасá ‘валок, який жінки вкладають під волосся’, ‘внутрішня 

частина хомута’, колбáска ‘головна пов’язка у дівчат’ [464, 14, c. 112], пол. 

kiełbasa ‘ділянка ґрунту’ [700, IV, c. 434]. У контексті наведеного матеріалу 

проглядається еволюція семантики ‘щось гнучке, вигнуте’ → ‘м’ясний виріб 

відповідної форми’; ‘щось гнучке, вигнуте’ → ‘річка (потік), ділянка ґрунту 

вигнутої форми’, яку ілюструють рефлекси псл. *kъlba / *kъlbъ (› *kъlbasa) ‹ і.-є. 

*(s)kel- ‘гнути, згинати’ [261, c. 23; 216, c. 80].  

Назви р. Кóвбура (басейн Дністра; с. Підгородці Сколівськ. р-ну Львів. 

обл. [467, c. 258]) і яру Кóвбура (там само [382]) утворено лексико-семантичним 

способом від укр. діал. (карпат.) кóвбур ‘заглибина на дні річки під греблею, 

вирита водою’ [113, c. 77], пор. ще ковбýр ‘яма, вибита водою’, ‘заглибина, 

наповнена водою’ [463, 2, c. 261], гуцул. ковбурь ‘глибока спокійна вода 

(переважно на річці)’ [127, c. 98], поліськ. ковбýрь ‘яма’ [561, c. 98]. У колі 

наведених лексем слід аналізувати й фонетично видозмінені назви, як-от: укр. 

Кáмбур – пот. поблизу Сарати на Одещині [467, c. 233], Kobura – оронім у 

колишньому Стрийському пов. [740, IV, c. 208]: 1) Камбур ‹ *Калбур ‹ *Кълбур 

(асиміляція л › м під впливом наступного губного б (пор. аналогічне явище в діал. 

(поліськ.) камбýрина ‘яма, наповнена водою’ [561, c. 93]); а ‹ ненагол. о в говорах 

із аканням); 2) Кобура (форма з абсорбованим плавним л) ‹ Коўбура ‹ *Кълбура 

(пор. схожі факти в місцевій лексиці: бойк. кóвбиця ‘колода для рубання дров’ і 

кóбиця ‘т. с.’, ковбúль ‘риба пічкур’ і кобúлька ‘т. с.’ [384, 1, c. 363]). Фіналь -а в 

гідронімах Ковбура й оронімі Кобура ‹ Коўбура можна трактувати як результат 

узгодження видової назви (оніма) з родовою – річка, гора. Твірні апелятиви 

ковбур / ковбурь – континуанти псл. діал. *kъlburъ / *kъlburь (Р.М. Козлова для 

дністерських гідронімів Ковбура та споріднених назв відновлює прагідронім 

(пратопонім) *Къlburъ / *Къlburь / *Къlburа [216, c. 78] – деривати із суфіксом    

*-urъ(ь) від псл. *kъlbа / *kъlbъ (щодо іншої суфіксації псл. *kъlb- пор. укр. діал. 

кóвбир ‘глибока спокійна вода’ [127, c. 98], чеськ. мікротопонім Kobyra ‹ *kobyra 



186 

[710, II, c. 268] ‹ *kъlbyra) із семантикою *‘об’єкт вигнутої (опуклої) форми’. 

Щодо спорідненої мотивації пор. ще гідронім Кубань (див. далі). 

Назва пот. Кóвер (л. Щирця л. Дністра; Пустомитівськ. р-н Львів. обл. [467, 

c. 258]) має паралель на Чернігівському Поліссі – лімнонім Ковер (с. Старики 

Чернігів. р-ну й обл. [382]), пор. також пол. Kowior – назва оз. в басейні Одеру 

[659, c. 30]. Щодо апелятивних відповідників пор. місц. ковир ‘територія, для якої 

характерні пасма-смуги горбкуватої землі’ [424, c. 166], який уможливлює 

розгляд гідроніма Ковер як фонетично вторинної форми до *Ковир (е ‹ и в 

ненаголошеній позиції) ‹ ковир (імовірно через посередництво мікротопоніма) ‹ 

псл. *kovyrъ / *kovyrь ‹ *kovуriti / *kovyr’ati(sę) (пор. рос. діал. ковырять 

‘розкопувати, розривати’ [603, 12, c. 17]). Однак таке пояснення гідроніма Ковер 

неостаточне, оскільки його можна аналізувати і як утворення з етимологічним е в 

корені: Ковер ‹ *ковер (як фонетичний варіант до згаданого ковир) ‹ псл. *koverъ / 

*koverь (пор. формально споріднений праантропонім *Kovera [598, c. 66]) ‹ 

*koveriti (~ рос. ковéрить ‘ламати, згинати’ [603, 12, c. 12]). Незалежно від якості 

кореневого голосного (и чи е) семантику гідронімооснови назви Ковер 

мотивувала, найпевніше, ознака специфічної форми місцевого ландшафту – 

*‘горбиста територія’ → ‘потік, що тече такою місцевістю’, підкріплена 

внутрішньою формою базових архетипів *koverъ / *koverь і *kovyrъ / *kovyrь. 

Гідронім Колотá (р., п. Дністра; між рр. Калюс і Матір(сь)ка; с. Ломачинці 

Сокирянськ. р-ну Чернівец. обл. [467, c. 264]) виводимо від географічного 

апелятива на зразок укр. діал. (закарпат.) колотá ‘калюжа середніх розмірів’ [111, 

c. 38] – безафіксний дериват від колотити, пор. укр. колотúти ‘каламутити’ [463, 

2, сc. 272–273], діал. (бойк.) колотúти ‘каламутити воду’, пох. бойк. колотнúй 

‘каламутний’ [384, 1, c. 354], буков. колотнúй ‘т. с.’: Дужи колотнá водá у Ністрí 

[466, c. 219]. Пор. ще споріднені (спільнокореневі) назви гідрооб’єктів: укр. 

Колотнúй у басейні Тиси, Колотовéць у басейні Десни [467, c. 264], пол. Kłocenko 

– лімнонім у басейні Вісли [750, c. 147], якщо Kłoc- ‹ пол. kłócić ‘трясти’, 

‘калатати’, ‘збурювати’ [625, c. 238]. Наведений лексичний матеріал дає підстави 

реконструювати праформу *kolta / *koltъ *‘каламутна вода (річка, потік)’ ‹ *koltiti 
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‘трясти, хитати, каламутити’ [603, 10, сc. 156–157]. Щодо спорідненої мотивації 

пор. згаданий вище гідронім Баламут. 

Назва пот. Корúто (л. Дністра; с. Козарі Рогатинськ. р-ну Івано-Франків. 

обл. [467, c. 271]) виникла в результаті онімізації місцевого апелятива-метафори 

корúто ‘русло річки’ [382], пор. ще споріднені слов’янські лексеми: болг. корúто 

‘русло річки’, серб. і хорв. кòрито, слвн. koríto, чеськ. koryto, в.-луж. kóryto, пол. 

koryto ‘т. с.’ [603, 11, сc. 121–122]. Ідентичні назви водойм зафіксовано як в 

Україні – Корúто в різних регіонах [467, c. 271], так і на інших слов’янських 

землях: болг. Корито – мікрогідронім, Корито – гідронім у Македонії, серб. 

Корито – назва пот., пол. Koryto – гідронім у басейні Одеру та ін. [587, c. 127], що 

свідчить про спільнослов’янський ареал гідронімів Корито (Koryto), мотивованих 

відповідними географічними апелятивами, які сягають псл. *koryto [603, 11, 

сc. 121–122]. 

Гідронім Кóрний (пот., п. Лукви п. Дністра; нп Майдан у колишньому 

Калуськ. пов., Хмелівка й Глибоке Богородчанськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, 

c. 272]) ілюструє прикметникову формальну структуру. Такі назви були 

мотивовані якоюсь ознакою, що характеризувала або внутрішні властивості 

самого гідрооб’єкта, або прикметні риси місцевого географічного ландшафту. Цей 

гідронім не ізольований у басейні Середнього Дністра, про що свідчать його 

відповідники на інших слов’янських територіях, зокрема: блр. Корнае – гелонім у 

Гомельській обл., потамонім Корная в колишній Калузькій губ. Росії [587, c. 223]. 

На архаїку гідронімооснови Корн- указує і неслов’янська гідронімна паралель – 

назва р. Karn-upis у Литві [757, c. 148]. В основі слов’янських гідронімів – псл. 

*kъrnъ(jь) (‹ і.-є. *(s)ker- ‘різати’ [603, 13, c. 236]), одне зі значень якого – 

‘короткий; обрізаний’ – характеризувало географічний об’єкт [289, c. 53]. На 

думку Р.М. Козлової, яку поділяє також В.П. Шульгач, псл. *kъrnъ(jь) могло 

реалізувати й інше значення – *‘нерівний, кривий, випуклий’ [261, сc. 320–321; 

587, c. 223]. Ознаку нерівності виразно демонструють такі спільнокореневі 

слов’янські лексеми, як наприклад: блр. діал. карна ‘згорток лозової кори’, рос. 

діал. карна ‘мішок, частина невода’, слвн. krn ‘ніс; корма судна’ та ін. [261, 
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сc. 320–321]. Незалежно від того, яка ознака – ‘короткий’ чи ‘кривий’ – 

мотивувала апелятивну семантику гідронімооснови назви пот. Корний, наявність 

для неї слов’янських і неслов’янських паралелей, а також відновлений на базі 

відповідної апелятивної лексики ад’єктив псл. *kъrnъ(jь) указують на її 

хронологічну (праслов’янську) глибину. 

Гідронім Крéмінь (пот., п. Бутивлі л. Оряви л. Опору п. Стрия; с. Коростів 

Сколівськ. р-ну Львів. обл. [330, c. 39]) належить до назв, які мають паралелі в 

різних слов’янських регіонах, наприклад: болг. Кремен – мікротопонім [410, 

c. 295], серб. Kremen – топонім [603, 12, c. 119], слвн. Kremen – ойконім [661, 

c. 243], пол. Krzemień – лімнонім (‹ топоніма Krzemień [749, c. 127]), ст.-полаб. 

топонім Cremmyn ‹ *Kremeń [697, c. 212] та ін. Спільнослов’янський ареал 

споріднених назв топооб’єктів дає підстави зараховувати аналізований гідронім 

Кремінь до праслов’янського топонімного фонду, сформованого на базі псл. 

*kremy (Р. в. – *kremene) ‘камінь, скеля’ [603, 12, c. 119]. Потамонім Кремінь 

можна розглядати як вторинний щодо назви суміжного орооб’єкта, на що вказує 

орографічна семантика твірного географічного апелятива, відображена 

відповідними апелятивами в межах всього слов’янського простору: укр. діал. 

(бойк.) кремíнь ‘гора, скеля’ [110, c. 119] (пор. показову з цього приводу 

спільнокореневу назву гори Крем’янки (дуже кам’яниста); с. Верхній Лужок 

Старосамбірськ. р-ну Львів. обл. [382]), болг. крéмен ‘кремінь’, серб. кремен, 

слвн. krémen ‘т. с.’, ст.-чеськ. kremen ‘скеля’ [603, 12, c. 119], пол. krzemień ‘т. с.’ 

[703, c. 112]. З іншого боку, назву пот. Кремінь можна аналізувати як органічну в 

системі назв річок і потоків, основи яких мотивовані ознакою *‘водойма з 

крем’янистими берегами, дном’, яку засвідчують численні слов’янські гідроніми, 

наприклад: укр. Кременянка, Кремíнна, Кремíнний, Крем’янець, Крем’янúй, 

Крем’янка в різних регіонах [467, c. 283], болг. Кремената, Кременица, 

Кременска река в різних регіонах [179, 2, c. 182], слвц. Kremenný potok у басейні 

Вагу [674, c. 80] та ін., пор. ще спільнокореневі слов’янські апелятиви з 

гідросемантикою, як-от полаб. krėmenéića ‘крем’янистий ґрунт або струмок’ [603, 

12, c. 115].  
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Назва пот. Крúнка (л. Смотричу л. Дністра; між рр. Кулявка і Ярoмирка; 

Хмельниц. обл. [467, c. 290]) має гідронімні паралелі на різних теренах України, а 

також за її межами, наприклад: б. Крúнка в басейні Сіверського Дінця, рр. Крúнка 

в басейнах Десни, Дніпра, Міусу [467, c. 290], рос. Крынка в басейні Оки [479, 

c. 126], пол. Krynka, Krzynka в басейні Одеру [659, c. 54, 121], пор. також ст.-

полаб. топонім Krienke ‹ *Krinka або *Krinky [697, c. 212]. Наведені назви 

мотивовані ідентичними географічними апелятивами на зразок укр. діал. крúнка 

‘глибока й кругла низовина’ [561, c. 110], кринки ‘джерела’ [521, c. 254], блр. 

крынка ‘джерело; криниця’ [610, c. 99], рос. діал. крынка ‘яма, наповнена водою’, 

‘глибоке місце з ямами в річці’ [464, 15, c. 259]. На думку Р.М. Козлової та 

В.П. Шульгача, ці лексеми розвинулися з псл. *kъrnъka ‹ *kъrna / *kъrnъ з 

базовою семантикою, відбитою в і.-є. *(s)ker- ‘гнути, згинати; кривити’. На 

місцевому слов’янському ґрунті структура псл. *kъrnъka відображає нетрадиційну 

рефлексацію звукосполуки -ъr- › -ир-, -ыр- і метатезу сполук із плавним -р- – -ир-, 

-ыр- › -ри-, -ры- [261, c. 327; 587, c. 150]. Однак базова семантика ‘яма, джерело’ 

(пор. д.-рус. крынѩ ‘джерело’ [603, 12, сc. 159–160]) наведених апелятивів кринка, 

крынка уможливлює їх розгляд і як рефлексів псл. *krinъka ‹ *krina ‹ і.-є. *(s)krei- 

‘різати’ [102, c. 71–72].  

Гідронім Крýпка (пот., п. Дністра; нп Градівка, Коропуж, Хишевичі 

Городоцьк. р-ну Львів. обл. [467, c. 294]) аналізуємо в системі структурно 

споріднених слов’янських гідронімів і топонімів на зразок: р. Крупа в басейні 

Стиру [587, c. 140], пот. Крýпка на Чернігівщині [467, c. 294], стр. Крупець 

(с. Макаричі в колишній Чернігів. губ. [294, І, c. 45]), блр. рр. Крупка в басейнах 

Сожу і Німану [175, с. 186], рос. рр. Крупа на Новгородщині й Псковщині [766, II, 

сc. 547–548], хорв. Krupa в басейні Сави [632, I, c. 196], пол. Krupka в басейні 

Вісли [660, c. 36], пор. також чеськ. ойконім Krupa [710, II, сc. 424–425]. Наведені 

назви наочно ілюструють спільнослов’янський ареал топонімооснови Круп-, 

мотивацію якої слід шукати в колі відповідної лексики з топографічною 

семантикою, оскільки пояснення гідроніма Крупка та споріднених назв у зв’язку з 

укр. крупá ‘подрібнені зерна як продукт харчування, крупи’ [155, 3, c. 109], рос. 



190 

крýпка ‘дрібний град’, ‘порох’ [464, 15, c. 319], серб. крýпа ‘град’, ‘шматок солі чи 

цукру’, ‘крупа, каша’, слвц. krúpy ‘грубо перемелене зерно’, ‘град’ [603, 13, 

cс. 43–44], пол. krúpka ‘град’ [741, III, c. 1181] алогічне. Доонімну семантику 

зазначених гідронімів і топонімів мотивували лексеми, похідні від базового псл. 

*krup- ‘грубий, грубозернистий (про піщаний ґрунт, річкове дно, вкрите крупним 

піском чи дрібним камінням)’, пор., наприклад, укр. діал. крупéць ‘зернистий 

пісок’ [20, c. 61]. У цьому контексті М. Майтан пояснює назву слвц. р. Krupina 

(Krupenica, Krupinica) – ‘річка з кам’янистим дном’ [683, c. 43]. Отже, в основі 

гідроніма Крупка - географічний апелятив *крупка, для якого, з огляду на 

спільнослов’янський ареал споріднених назв, можна відновлювати архетип псл. 

*krupъka (‹ *krupa) *‘річка (потік) із берегами (руслом), укритими 

грубозернистим піском чи дрібним камінням’. 

Назва пот. Кубáнь (пр. Болозівки (Блажівки) л. Черхавки п. Бистриці-

Тисьменицької п. Дністра; с. Конів Старосамбірськ. р-ну Львів. обл. [467, c. 229]) 

у своєму генетичному розвиткові не має нічого спільного з російським гідронімом 

Кубань на Кавказі [766, II, c. 578], який О.М. Трубачов виводив від індоарійського 

*kubā ‘з вигинами’, на що начебто вказує формально співзвучний гідронім д.-інд. 

Kubhā (р. Кабул [525, c. 394]). В.А. Никонов етимологізував північнокавказьку 

Кубань на основі іран. гупана ‘та, що перебуває під владою богів’ [369, c. 218]. 

Неслов’янську версію походження українських гідронімів iз основою Кубан- (пор. 

ще оз. Кубáні на Волині) аргументовано спростовує В.П. Шульгач: сучасна форма 

назви фонетично вторинна щодо Кувбань (пор. гідронім Кувбаня на Ровенщині) ‹ 

Ковбань (пор., наприклад, потамонім Ковбáнь у басейні Стиру [584, c. 29]). На 

підтримку такого пояснення наведемо й інші лексичні факти: укр. діал. кубан’а 

‘русло річки’ [143, c. 110], назва виру Кубáні в Охáбах (с. Чаплі Старосамбірськ. 

р-ну Львів. обл. [382]), блр. діал. кубаня ‘вибоїна […]’ [611, c. 374] тощо. 

Стосовно фонетичних змін у структурі апелятива кубаня й гідронімів Кубань, 

Кубані, то їх легко пояснити на ґрунті діалектного словника української мови: 1) у 

‹ о в ненаголошеній позиції і під впливом попереднього задньоязикового к; 

2) абсорбція ў (в) ‹ л у звукосполученні -ъl- у групі tъlt (особливість цього 
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фонетичного явища в тому, що воно охопило лише південно-західний ареал 

українських говорів [208, сc. 222–223]), пор. ще бойк. кóвбень ‘риба пічкур’ і 

кóбень ‘т. с.’, щовб ‘шпиль, верх гори’ і щоб ‘т. с.’ [384, 1, c. 368; 2, c. 396]. Отже, 

дністерський гідронім Кубань постав лексико-семантичним способом на основі 

гідрографічного апелятива кубань (варіант до кубáня) ‹ кувбань ‹ ковбань (пор. 

укр. діал. ковбáня ‘глибока яма, заповнена водою’, ‘яма в річці, морі’ [320, c. 231]) 

‹ *кълбань ‹ псл. *kъlbanь / *kъlban’a [603, 13, c. 178]. Дністерський гідронім 

Кубань та споріднені назви не слід розглядати відокремлено від етимологічно 

пов’язаних із ними назв гідрооб’єктів: укр. Ковбань, Ковбаня в басейні Стиру, 

рос. Кубань у басейнах Оки та Волги, пол. Kowbań, Kubań у басейнах Вісли та 

Одеру, пор. також інші топоніми: блр. Кубані – мікротопонім, серб. Kowbanja – 

ойконім [587, c. 141], що розширюють межі ареалу гідронімів (топонімів) із 

основою Кубан- / Ковбан- на всі слов’янські зони. Це дає обґрунтовані підстави 

відносити наведені назви до архаїчних на терені Славії [216, сc. 74–76; 587, 

сc. 141–142]. 

Назва р. Мáтиця (л. Зубрицького Рибника л. Рибника п. Стрия п. Дністра; 

с. Кіндратів Турківськ. р-ну Львів. обл. [467, c. 355]) утворена лексико-

семантичним способом від географічного апелятива мáтиця ‘фарватер, середня 

частина річки із швидкою течією’ [141, c. 25] ‹ псл. *matica ‘фарватер річки’ [603, 

17, сc. 259–263; 95, c. 29]. Фіксація ідентичних назв гідрооб’єктів на різних 

слов’янських територіях (пор. ще блр. Мацица – гідроніми [587, c. 167], болг. 

р. Мàтица [179, 2, c. 383], макед. потамонім Матица в басейні Вардару, серб. 

гідронім Matica в Чорногорії [603, 17, сc. 259–263], пол. Macica – гідроніми в 

басейнах Варти й Одеру [681, c. 94]) дає підстави відносити аналізований гідронім 

Матиця до архаїчних слов’янських у басейні Дністра. 

Назва пот. Межирíччя (п. Ілемки л. Чечви л. Лімниці п. Дністра; Івано-

Франків. обл. [467, c. 359]) мотивована географічним апелятивом межирíччя 

‘водорозділ’ [463, 2, c. 415]. Гідронім аналізуємо в колі слов’янських гідронімних 

(топонімних) паралелей на зразок: блр. Міжрэчча, Межырэчи – ойконіми [175, 

c. 228], чеськ. Meziříči – топонім [603, 18, c. 51], ст.-пол. (помор.) Mizerec – 
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топонім (946 p. [587, c. 167]), в основі яких - відповідні лексеми з топографічною 

семантикою – континуанти псл. *medjirěčьje / *medjurěčьje [603, 18, c. 51]. 

Архаїку дериваційної моделі з опорними лексемами псл. *medjirěčьje / 

*medjurěčьje підтверджують типологічно споріднені (з погляду структури) 

слов’янські топоніми, як-от: серб. і хорв. Međuvođe, чеськ. Mezívodí [603, 18, 

c. 53], слвн. Medvode [533, c. 17], пол. Międzypotoki, Międzypotocze – гідроніми в 

басейні Вісли [750, сc. 176–177] ‹ псл. *medjivodьjе / *medjuvodьjе, *medjipotočьjе, 

а також співвідносні назви в інших індоєвропейських мовах, наприклад гідроніми 

– лит. Med-upis, іллір. Metubaris (межиріччя Сави й Драви [587, c. 167]), нім. 

Medbach у сербо-лужицькій зоні [533, c. 17]. 

Гідронім Мелóча (р., л. Дністра; вище р. Рибник; Вінниц. обл. [467, c. 359]) 

не має, за даними [467], структурних відповідників в українському гідроніміконі. 

Морфемний аналіз словоформи Мелоча (Мел-оч-а) уможливлює її пояснення на 

базі таких апелятивів: укр. мíлоч ‘мілина’ [463, 2, c. 431], діал. мелоч ‘т. с.’ [155, 3, 

c. 475], рос. діал. мéлочь ‘соснові гілки’, ‘дрібна худоба’, мелочá ‘дрібна риба’, які 

зводять до псл. *mělъčь / *mělъča [603, 18, c. 167]. У такому разі назва Мелоча – 

результат онімізації апелятива з географічною семантикою мелóча *‘мілина’, 

‘мілка річка’ ‹ псл. *mělъča ‹ *mělъkъjь. Можлива також реконструкція праформи 

*mělоčь / *mělоča – утворення із суфіксом *-оčь (див. вище Білоч / Білоча) від 

архаїчного прикметника *mělъjь, варіантного до *mělъkъjь. Зауважимо, що з-

поміж слов’янських континуантів цього праад’єктива представлені лише укр. мíло 

‘мілко’, чеськ. заст. mělý ‘мілкий’, полаб. molě ‘невеликий, мілкий’, пол. заст. 

mieły ‘мілкий’ [603, 18, c. 168]. Щодо мотивації семантики пор. споріднені 

гідроніми укр. Мілкá, Мілкúй, Мільчáк у різних регіонах [467, c. 365], рос. 

Мелочиха в колишній Вологодській губ. [766, III, c. 253], ойконім Mělče в Чехії ‹ 

ст.-чеськ. mělčě ‘мілке місце’ [710, III, c. 47]. Стосовно фонетики гідронімооснови 

Мел- назви Мелоча, то вона, очевидно, відбиває або діалектну рефлексацію псл. *ě 

› укр. е замість закономірного і (див. вище укр. діал. мелоч), або вплив польської 

мови (див. згадане пол. mieły ‘мілкий’). 



193 

Назву р. Мúта (п. Стрия; с. Мита Сколівськ. р-ну Львів. обл. [330, c. 46]) 

Я. Рудницький пов’язував із дієсловом мúти [451, c. 42]. Таке пояснення в цілому 

прийнятне, однак структурно-семантичні зв’язки гідроніма Мита потребують 

докладнішого розгляду. Для з’ясування семантичної мотивації цієї назви 

залучаємо споріднену апелятивну лексику на зразок: укр. діал. (карпат.) мыто 

‘невеличка заглибина зі стоячою нечистою водою’ [111, c. 38], бойк. мúтка 

‘ганчірка’ [384, 1, c. 441], гуцул. мúтка ‘мийка’ [127, c. 125] ‹ *мита, рос. діал. 

мыт ‘глибоке місце в річці з виром’ [464, 19, c. 63]. Укладачі «Етимологічного 

словника слов’янських мов» для лексем iз основою мит- (мыт-) відновлюють 

праформу *mytъ – субстантивований короткий дієприкметник від *myti [603, 21, 

сc. 83–84]. На основі гідроніма Мита можна реконструювати й праапелятив *myta 

– форма ж. р. щодо *mytъ. Визначальною в семантичному аспекті для 

географічного апелятива *mytа була, напевно, семема *‘глибоке місце в річці 

(вимите водою, з виром)’. На підтримку такого пояснення гідроніма Мита 

наведемо споріднені потамоніми в інших слов’янських регіонах, наприклад: блр. 

Мытва в колишній Мінській губ. (щодо мотивації цієї назви пор. укр. діал. 

підмúтва ‘підмивання; вода, якою підмивають’ [155, 3, с. 467]), рос. Мытица в 

колишніх Вологодській та В’ятській губ. [766, III, c. 358] (пор. апелятивну 

паралель рос. діал. мытица ‘жінка, що миє посуд, підлогу’ [464, 19, c. 65]), пол. 

Mytwa в басейні Одеру [750, c. 184]. 

Гідроніми Млáка (1) потчн., п. Лавочанки л. Опору п. Стрия; с. Лавочне 

Сколівськ. р-ну Львів. обл. [330, с. 46]; 2) пот., пр. Брязи п. Сукелю л. Свічі 

п. Дністра; у колишньому Долинськ. пов.; суч. Івано-Франків. обл. [467, с. 366]), 

Млáки (1) пот., л. Бутивлі л. Оряви л. Опору п. Стрия; с. Коростів Сколівськ. р-ну; 

2) потчн., л. Кривчика л. Брешиці як л. Кам’янки п. Опору п. Стрия; с. Кам’янка 

тих самих р-ну й обл. [330, с. 47]; 3) п. Яблуньки л. Стрия п. Дністра; м. Турка 

Львів. обл. [467, с. 366]) споріднені з назвами гідрооб’єктів Млáка в басейні Тиси 

(Закарпат. обл. [467, с. 366]), Млака, Млаката в Болгарії [179, 2, c. 383], хорв. 

Mlaka в басейні Сави [632, II, c. 39], слвц. Mláka в басейні Турця [673, c. 94], 

ойконімом Mláka в Чехії [710, III, c. 103]. В основі наведених назв - місцеві 
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континуанти псл. *molka [603, 19, сc. 187–189], пор. укр. (прикарпат.) млáка 

‘болотяна місцевість’ (с. Орява Стрийськ. р-ну Львів. обл. [382]), ‘заболочена 

низовина’ [320, c. 236], бойк. ‘болото’, ‘драговина’, ‘брудна вода з болота’ [384, 1, 

сc. 446–447]. Впадає у вічі неповноголосна структура дністерських гідронімів 

Млака, Млаки й відповідних їм апелятивів, характерна (форма tlat) для 

південнослов’янських і частини західнослов’янських мов. Реалізація її 

(структури) в карпатському регіоні зумовлена, очевидно, впливом ареально 

суміжної словацької мови [603, 19, c. 189]. З огляду на це праслов’янська давність 

дністерських гідронімів Млака, Млаки проблематична. Органічною для 

східнослов’янської лінгвозони, зокрема говорів української мови, є повноголосна 

форма молок-, представлена, наприклад, у блр. діал. мóлока ‘болотисте місце на 

лузі’, ‘трясовина’, похідних блр. діал. малакíта, молокíта ‘лоза’ (мотивація на 

основі ознаки ‘така, що росте в мокрій (заболоченій) місцевості’. – С.В.), рос. діал. 

молокúта ‘болото, трясовина’ [603, 19, c. 189], укр. гідронімі Молокиш у басейні 

Нижнього Дністра (див. далі). 

Назва р. Молóкиш (л. Дністра; тече мимо Молокиських гір, гирло нижче 

від колишнього с. Молокиш; між рр. Білоч і Крута; Одес. обл. [467, c. 373]; варіант 

Молокіш [96, c. 63]) вже привертала увагу дослідників. Зокрема, О.С. Мельничук 

припускав для неї фіно-угорську генезу, порівнюючи форму Молокиш із фінським 

гідронімом Молокша [339, c. 54]. Така версія малоймовірна як iз огляду на 

віддалений ареал, так і через неузгодженість формальної структури обох назв: 

незрозуміло, як із Молокша виник Молокиш. Автори монографії «Гідронімія 

Нижнього Подністров’я» вважають гідронім Молокиш гібридним утворенням із 

молдавським суфіксом -іш від імовірного слов’янського кореня [96, с. 63]. 

Щоправда, згодом Ю.О. Карпенко переглянув гіпотезу про слов’янсько-

молдавську природу гідроніма Молокиш, віднісши його до найдавніших 

слов’янських гідронімів Нижньої Наддністрянщини [220, c. 36]. Обґрунтовуючи 

слов’янську етимологію потамоніма Молокиш, мовознавець спирався на 

пояснення цієї назви О.М. Трубачовим, який розглядав її як генетично 

слов’янську в системі структурно споріднених утворень із нечастотним суфіксом 
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-иш на зразок псл. *mękyšь, *sporyšь [525, c. 226]. Слов’янська етимологія 

гідроніма Молокиш найбільш аргументована як із погляду структури, так і 

мотивації семантики твірної основи молок-, що має підтримку на 

східнослов’янському мовному ґрунті, наприклад: д.-рус. молокита ‘болото, 

трясовина’ [410а, сc. 37–38], рос. діал. молокúта ‘т. с.’, блр. діал. мóлока 

‘болотисте місце на лузі; трясовина’ ‹ псл. *molk-: *molka [603, 19, сc. 188–189]. 

Наведені факти дають змогу реконструювати на основі гідроніма Молокиш 

праформу *molkyšь – утворення із суфіксом *-yšь від псл. *molka ‹ і.-є. *melk- 

‘сирий, вологий; волога’ [603, 19, сc. 188–189]. Відновлене *molkyšь 

характеризувало назву р. Молокиш за ознакою *‘річка, що тече в мокрій, 

багнистій місцевості’, ‘із заболоченими берегами’. 

Назви пот. Мóчар (л. Стривігору л. Дністра; нп Катине, с. Лопушниця 

Старосамбірськ. р-ну Львів. обл.), Мочáрі (1) пр. Опору п. Стрия п. Дністра; смт 

Славське Сколівськ. р-ну тієї самої обл.; 2) с. Павликівка Калуськ. р-ну Івано-

Франків. обл. [467, c. 377]) мотивані місцевим географічним терміном мочар(і) 

‘заросле болото’ (с. Березівка Радехівськ. р-ну Львів. обл. [382]), ‘мокра 

заболочена низовина’, мóчари ‘трясовина, низовина з підґрунтовими водами’ 

[320, c. 288], мочарь ‘багно, трясовина’ [384, 1, c. 455] ‹ псл. *močarъ [603, 19, 

сc. 74–75]. Дністерські потамоніми споріднені з гідронімами і топонімами в інших 

регіонах України й Славії, як-от: укр. Мóчар на Київщині й Закарпатті, Мочáра на 

Івано-Франківщині [467, c. 377], блр. Мóчары – мікротопонім на Берестейщині 

[587, сc. 167–168], болг. Мочàри – гелонім [179, 2, c. 395], серб. і хорв. топоніми 

Močar, чеськ. Močary [587, сc. 167–168], слвц. Močiar – гідронім у басейні Дудвагу 

[656, c. 158], пол. Moczar, Moczary – гідроніми в басейні Вісли [750, c. 179], що 

дає переконливі підстави вважати назви дністерських гідрооб’єктів Мочар, 

Мочарі фрагментом спільнослов’янського гідронімного фонду. 

Гідронім Мочúло (пот., п. Дністра; с. Головецьке Старосамбірськ. р-ну 

Львів. обл. [467, с. 377), споріднені назви водойм Мочúло, Мочúла на Закарпатті 

[467, c. 377], а також численні гідронімні паралелі за межами України: рос. 

Мочилы в басейні Оки [479, c. 176], болг. Мочила [179, 2, c. 395], серб. Мочила 
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[135, c. 590], слвн. Močila, Močilo [619, II, сc. 27–28], слвц. Močidlo в басейні 

Дудвагу [656, c. 158], пол. Moczydła, Moczydło в басейнах Вісли й Одеру [750, 

c. 180] постали способом онімізації відповідних географічних апелятивів на 

зразок: укр. діал. мочúло ‘болотистий ставок’, ‘місце, де вода не висихає і де 

звичайно мочать коноплі’ [384, 1, c. 455] ‹ псл. *močidlo [603, 19, сc. 78–80]. 

Спільнослов’янський ареал наведених гідронімів, а також поширеність на різних 

слов’янських теренах ідентичних географічних апелятивів свідчать про їхню 

праслов’янську генезу. 

Назва р. Мшанá (л. Молоди л. Лімниці п. Дністра; нп Лолин Долинськ. р-

ну, Перегінське та Осмолода Рожнятівськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, c. 381]) 

має численні відповідники в Україні та за її межами, що свідчить про 

спільнослов’янський ареал таких гідронімів, пор., наприклад: укр. Мшáне – назва 

озера на Волині, блр. Мшана – потамонім на Гродненщині, рос. Мшаное – 

гідроніми в різних регіонах, пол. р. Mszana в басейні Одеру, Mszane – лімнонім у 

басейні Вісли, чеськ. Mšené – ойконім [587, c. 177]. Наведені назви постали 

способом онімізації відповідних ад’єктивів, пор., наприклад, мікротопонім 

Мшáний у с. Головецьке Старосамбірського р-ну Львівської обл. [382], пох. 

мшанúк ‘приміщення для зберігання вуликів із бджолами взимку’ [463, 2, c. 458], 

діал. мшáнник ‘мохове болото’ [561, c. 138], основа яких сягає псл. *mъšanъ(jь) 

[603, 21, c. 13]. 

Гідронім Нáвина (р., басейн Дністра; с. Мігів Старосамбірськ. р-ну Львів. 

обл. [467, c. 345]) не має, наскільки вдалося простежити, апелятивного підґрунтя в 

місцевому словникові. Формально споріднені лексеми зафіксовано на російській 

території, наприклад: рос. діал. навинá ‘полотно’ [464, 19, c. 168], Навинка – 

гідронім у басейні Оки [479, c. 112], що дають підстави розширити коло 

спільнокореневої лексики як порівняльної бази для етимологізування гідроніма 

Навина. Пор. ще укр. навúнути ‘навивати, навити, намотувати, намотати’, 

навиняний ‘навитий, намотаний’ [463, 3, c. 469], діал. завúн ‘частина внутрішнього 

вуха’, ‘закрутка зі стеблин хліба на корені’ [155, 1, c. 383], зáвинь ‘звивина річки’ 

[561, c. 77], блр. зáвиня ‘невелика озерна або річкова затока […]’, рос. діал. свúнка 
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‘зовнішній край склепіння російської печі’, слвн. izvîn ‘вивих’ [587, сc. 279–280]. 

Наведені лексеми ілюструють префіксально ускладнену дієслівну основу -вин- зі 

стрижневим значенням ‘те, що навите, скручене’. Така семантика природна для 

мотивації основ назв гідрооб’єктів із вигнутим (викривленим) річищем, що, крім 

зазначених гідронімів Навина, Навинка, підтверджують укр. р. Развина на 

Чернігівщині [467, c. 456] ~ д.-рус. развина ‘ланцюг’ ‹ псл. *Оrzvina [587, c. 279], 

р. Свиня́ в басейні Зх. Бугу [467, c. 491], блр. р. Свина в басейні Зх. Двіни ‹ псл. 

*sъvina *‘кривизна, звивина’ ‹ *sъvinQti [587, сc. 275–279]. У цьому контексті 

органічна реконструкція праформи *navina, на базі якої постав дністерський 

гідронім Навина, *‘річка з вигнутою конфігурацією русла’ ‹ *navinőti – лексема 

праслов’янського фонду, структурно споріднена з псл. *obvinъ ‹ *obvinőti [603, 31, 

сc. 58–59], *sъvina ‹ *sъvinőti, *orzvina [587, c. 279] ‹ *orzvinőti(sę) [603, 35, 

сc. 180–181]. 

Гідронім Намíтний (пот., пр. Кам’янки л. Оряви л. Опору п. Стрия 

п. Дністра; с. Орявчик Сколівськ. р-ну Львів. обл. [467, c. 382]) – утворення з 

апелятивною основою наміт-, оформленою суфіксом відносності -(ь)н-, що 

вказував на ознаку, виражену твірною лексемою. Значення твірної основи наміт- 

з’ясовуємо в колі апелятивних відповідників, як-от: укр. намíт ‘намет’ [463, 2, 

c. 503], діал. нáміт ‘штучний горб’, намéт ‘насип’ [603, 22, c. 184], похідних від 

дієслова намести, намітати. Споріднені лексеми з топографічною семантикою 

засвідчені також в інших слов’янських мовах, наприклад: рос. діал. намет 

‘кучугура’, ‘намитий, нанесений на берег мул, пісок’, болг. нáмет ‘кучугура’, 

серб нáмет ‘кучугура, насип’, хорв. námet ‘купа, кучугура’, слвн. namèt ‘купа, 

насип, вал’, пол. namiot ‘т. с.’ ‹ псл. *nametъ ‹ *namesti, *namető [603, 22, сc. 183–

184]. На підставі викладеного доходимо висновку, що апелятивну семантику 

гідроніма Намітний характеризувала ознака *‘потік, течія якого намиває 

(намітає) пісок, мул’. Для дністерського гідроніма Намітний зафіксовано 

паралель у несуміжному південнослов’янському ареалі – пот. Намèтни дол у 

Болгарії [179, 2, c. 417], що уможливлює реконструкцію псл. *nametьnъjь 

(праформи немає в [603]), на підтримку якого вказує також рос. діал. наметный 
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‘накиданий, навалений’: наметная земля ‘накидана, навалена земля’ [464, 20, 

c. 36].  

Назву р. Немúя (л. Дністра; смт Копайгород Барськ. р-ну, гирло біля 

с. Немия Могилів-Подільськ. р-ну Вінниц. обл. [467, c. 385]) О.М. Трубачов 

відносив до слов’янських утворень із заперечним префіксом не [525, сc. 257, 259]. 

Споріднені назви відомі і в інших водозборах України, а також у Польщі, 

наприклад: укр. р. Немыя в колишньому Ратенському старостві (сучасна Волинь), 

пол. гелонім Niemyje в колишньому Млавському пов. [587, c. 179]. Доступний 

словниковий матеріал не містить ідентичного апелятива. Його реконструює 

В.П. Шульгач: псл. *nemyja – утворення з префіксом *ne- (заперечення) від 

дієслівної основи -myj- ‹ *myti, *myjő [587, c. 179]. Така структура праформи 

вказує на її імовірну семантику – *‘річка з нешвидкою течією, тобто така, що не 

розмиває берегів’. На підтвердження запропонованого пояснення назви Немия 

наведемо спільнокореневі гідроніми Мый у колишніх Вологодській і Пермській 

губ. Росії [766, III, c. 355] ‹ псл. *myjь, слвц. р. Myjava в басейні Морави [768, 

сc. 199–203] ‹ *myjava. Таким чином, первинна водна семантика праформи 

*nemyja й реалізація її рефлексів лише на гідронімному рівні дає підстави 

відносити назву р. Немия до праслов’янської гідронімної спадщини. 

Гідроніми Нетéча (р.: 1) л. Дністра; Тернопіл. обл.; 2) пр. Дністра; між 

рр. Золота й Тлумач; у тій самій обл. [467, c. 387]), Нетéчі (р., басейн Дністра; 

с. Перерісль Надвірнянськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, c. 387]), Нéтіч (р., 

л. Свічі п. Дністра; між рр. Сукель і Дубровка; витік між нп Угільня і Бережниця 

Стрийськ. р-ну, гирло на південь від с. Сулятичі Жидачівськ. р-ну Львів. обл.; 

варіанти Нетечь, Nieciecza [467, c. 387]) етимологізуємо в системі структурно 

споріднених назв водойм слов’янського ареалу, як-от: укр. рр. Нетéча в басейнах 

Дніпра, Сіверського Дінця [467, c. 387], блр. р. Нетеча в басейні Сожу [766, III, 

c. 407], рос. р. Нетеча в басейні Оки [479, сc. 147, 168], хорв. р. Neteča в басейні 

Сави [632, II, c. 52], слвц. р. Neteča [587, c. 180], р Netets ‹ *Neteč у басейні Морави 

[769, с. 84], пол. рр. Neciecz, Neciecza в басейнах Вісли й Одеру [750, c. 188], які 

пояснюють як континуанти прагідроніма *Netekja [587, c. 180; 34, c. 33]. Наведені 
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назви утворилися лексико-семантичним способом на основі відповідних 

апелятивів, пор., наприклад: укр. нéтеч ‘непрохідна вода, болото’ [463, 2, c. 560], 

діал. нетéча ‘невеликий потік’, ‘невелика річка’ [384, 1, c. 486], ‘болото, 

непротічна вода’ [299, c. 349], рос. діал. нетéча ‘відсутність течії’ [464, 21, c. 174], 

нетечь ‘потік, річище якого занесене паводковими відкладеннями’ [425, c. 184], 

пол. nieciecz, nieciecza ‘повільна течія річки, потоку’ [681, c. 94], ‘непротічна вода 

в старому руслі річки’ [669, c. 60], що сягають гідроапелятива псл. *neteča / 

*netečь [603, 25, c. 37]. 

Назва р. Нíчва (пр. Свічі п. Дністра; с. Сулятичі Жидачівськ. р-ну Львів. 

обл. [467, c. 390]), незважаючи на неодноразове зацікавлення дослідників її 

походженням, не має остаточної етимології. О.М. Трубачов уважав її 

видозміненою формою якогось незбереженого гідроніма, припускаючи імовірний 

зв’язок із потамонімами Ничева балка у верхів’ї Дону, Ничай у колишньому 

Бендерському пов. [525, сc. 74–75]. Німецький топоніміст Ю. Удольф пояснював 

Нічву як фонетично вторинну форму щодо Ночва ‹ давньоєвропейського *Notj-, 

спорідненого з такими сучасними європейськими гідронімами, як Noteć, Neetze 

[755, c. 38]. О.І. Іліаді назву р. Нічва трактує як давню слов’янську: *Ni-čьva, у 

якій *ni- префікс, -čьv- – корінь, порівнюючи гідронім із формально спорідненим 

потамонімом д.-кашуб. Nimila [193, c. 100]. На нашу думку, гідронім Нічва можна 

етимологізувати інакше, спираючись на споріднену слов’янську апелятивну 

лексику: блр. діал. нíква ‘болото, трясовина’, словін. ńíkva ‘зникнення’, для яких 

відновлюють праформу *nikъva – дериват із суфіксом -ъva від основи дієслова 

*nikt’i, *niknőti, *nikati ‘зникати; нахилятися’ [603, 25, c. 120]. У діалектних 

словниках української мови схожих лексем не знаходимо, що уможливлює 

припущення про реконструкцію на базі дністерського гідроніма архетипу *ničьva 

(пов’язаного аблаутом із *nikъva) – утворення із суфіксом -ьva від основи дієслова 

*ničati або *nikati зі спорідненою семантикою [603, 25, c. 110]. Для праформи 

*ničьva можна відновити ймовірну семантику *‘схилена, похилена’ ~ ‘вигнута, 

зігнута’, яка мотивувала гідронімооснову назви р. Нічва ознакою ‘кривизна 

річки’. 
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Назву пот. Онýт (п. Дністра) зафіксовано в однойменному с. Онут 

(Заставнівськ. р-ну Чернівец. обл. [467, c. 399]). Цей ойконім належить до 

літописних (уперше згадано в 1213 р. [154, c. 95]). Топонім Онут уже привертав 

увагу мовознавців. Так, Л.Т. Масенко відносить його до назв із затемненою 

етимологією [154, c. 95]. Ю.О. Карпенко в парі гідронім-ойконім первинним 

уважав гідронім, трактуючи його як реліктову назву Дністра. Гідронім Онут 

дослідник виводив від псл. *onuti ‘носити, вкривати’, характеризуючи семантику 

гідронімооснови назви ознакою ‘потік, укритий, прикритий (очеретом)’ [223, c. 6; 

224, c. 12]. Така версія не викликає заперечень. Зазначимо лише, що в основі 

цього гідроніма - псл. *onutъ – пасивний дієприкметник мин. ч. із суфіксом -t- від 

*onuti. Таку реконструкцію підтверджують слов’янські лексеми онуча, onuca, 

onúča ‘онуча; обмотка на нозі; ганчірка’ [603, 32, сc. 88–89]21 ‹ *onut-ja ‹ *onut- ‹ 

*onuti, варіантного до *obuti(sę) [603, 30, сc. 246–247]. *Оnutъ ‹ *onuti так як 

*obutъ ‹ *obutі. Відновлений субстантив *onutъ, мотивуючи семантику 

гідронімооснови назви Онут ознакою ‘укритий, прикритий’, указував, напевно, 

на високі береги гідрооб’єкта. Таку мотивацію підтверджують, зокрема, 

позамовні дані: річку Онут (і поселення на її берегах) оточують стрімкі береги 

Дністра й Чорного Потоку [67, c. 127], тобто цей потік виглядає наче прикритий 

берегами Дністра. Важливо відзначити також, що гідронім Онут не ізольований у 

басейні Дністра. Пор. споріднену назву р. Онутка на Новгородщині [766, III, 

с. 504] ‹ онут-. Таким чином, структурно-семантичні й ареальні зв’язки гідроніма 

Онут ‹ псл. *onutъ дають переконливі підстави відносити його до 

праслов’янського гідронімного фонду басейну Дністра. 

Гідронім Опáка (р., п. Бистриці-Тисьменицької п. Дністра; між рр. Збір і 

Сторонівка; витік у лісі Опачиці; нп Опака Дрогобицьк. р-ну Львів. обл. [467, 

с. 389]) не має однозначного пояснення. Я. Рудницький відносив цю назву до 

етимологічно затемнених, припускаючи, однак, її імовірний зв’язок із укр. діал. 

опáк ‘навпаки, назад’ [451, c. 90]. М. Рудницький етимологізував гідронім Опака 
                                                            
21 Докладно етимологію слов. онуча (onuca, onúča) розглянуто в [270, сc. 43–48; 535, c. 415; 397, сc. 280–281; 640, 
сc. 447–457]. 



201 

як неслов’янський, пов’язуючи його з прус. ape ‘вода’. Сучасна форма гідроніма 

Опака, на його думку, виникла під польськомовним впливом (прус. ape відповідає 

пол. opa [722, c. 193]). О.М. Трубачов розглядав дністерську Опаку як назву з 

незрозумілою етимологією [525, c. 261]. Р.М. Козлова гідронім Опака пояснює як 

фонетично вторинну форму від *Вълпакa ‹ псл. *Vъlpaka внаслідок редукції 

слабкоартикульованого В- й абсорбції плавного -л- [215, c. 16]. 

На наш погляд, формальна структура дністерського гідроніма Опака дає 

підстави припускати дві ймовірні версії встановлення його етимона: 1) гідронім 

Опака має варіант Опока [766, III, c. 506], підтверджений також варіантною 

формою контактного ойконіма Опака (річка тече через с. Опака; див. вище) – 

Опока [451, c. 90]. З огляду на це назву Опака можна розглядати як фонетично 

вторинну щодо Опока (о › а внаслідок асимілятивного впливу наступного а) й 

пояснювати в колі споріднених топонімів, наприклад: слвн. Opoka, Vopoka – назви 

гідрооб’єктів [618, II, c. 61], Opoka – оронім [603, 28, c. 245], похідні чеськ. 

Opočen – топонім [290, c. 16], пол. Opocznianka – назва річки в басейні Вісли [750, 

c. 195]. Можливо, у разі еволюції Опака ‹ Опока до цього переліку треба додати й 

російський гідронім Опака (варіанти Апока, Опока) в басейні Оки [479, сc. 89, 

118]. В основі наведених назв – відповідні апелятиви на зразок укр. діал. опакá 

‘поле, де твердий, утовчений ґрунт’ [578, с. 47], опóка ‘скеля; крейдяна скеля’, 

‘шматок білої глини’, ‘глинистий або вапняковий ґрунт’ [320, c. 239] (у зв’язку із 

зазначеним опóка слід, напевно, розглядати й укр. опáк ‘сорт білої глини’ 

всупереч укладачам «Етимологічного словника української мови», які виводять 

цю лексему від лат. opācus ‘непрозорий, темний’ [155, 4, c. 195], блр. діал. опáк 

‘сорт білої глини’ [536, 1, c. 241]), рос. діал. опóка ‘будь-яка вапнякова порода’ 

[464, 23, сc. 272–273], слвн. opoka ‘тип гірської породи’, ст.-чеськ. opoka ‘скеля’, 

пол. opoka ‘т. с.’ [546, ІІІ, c. 145] ‹ псл. *o(b)poka ‘вапняк’ (‘крейдяна скеля; 

кремінь’, ‘біла глина’ та ін. значення [290, сc. 13–16]). У контексті наведеної 

апелятивної лексики семантику гідронімооснови Опака ‹ Опока ‹ опока могла 

характеризувата ознака *‘річка, що тече в гірській (скелястій місцевості)’, ‘річка з 

твердими (крем’янистими) берегами’ (див. вище типологічно споріднений 
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гідронім Кремінь). На підтримку такого пояснення гідроніма Опака ‹ Опока 

певною мірою свідчить гідрографічний опис цієї річки як гірської [740, VII, 

c. 538]; 2) за умови, що форма гідроніма Опака первинна (тоді варіант Опока 

виник, імовірно, внаслідок зближення зі співзвучними апелятивами опока), цю 

назву можна етимологізувати в системі структурно споріднених слов’янських 

потамонімів, як-от: болг Òпака – гідронім ‹ болг. òпак ‘зворотний’ [179, 2, c. 444], 

пол. Opaka – назва р. в басейні Вісли [750, c. 195] ‹ пол. opak ‘зворотний бік’ [741, 

III, c. 784], пор. також споріднені назви: давній слов’янський гідронім у Нижній 

Австрії *Paka (voda) ‘вода, що тече в зворотному напрямку (назад)’ [301, c. 494] ~ 

серб. опак ‹ псл. *opakъ ‘зворотний’ [608, c. 465], гідронім хорв. Paka в басейні 

Сави, топоніми Nová Paka, Stará Paka в Чехії, Paka в Словаччині ‹ *paka ‹ *opakъ 

‘зворотний’ [618, II, c. 72]. 

Таким чином, незалежно від того, як кваліфікувати дністерський гідронім 

Опака – чи як Опока ‹ опока ‹ *o(b)poka, чи як Опака ‹ опак(а) ‹ *opakъ 

‘зворотний, протилежний’ [155, 4, c. 194] (така семантика сягає індоєвропейської 

епохи, пор. д.-інд. apakas ‘той, хто позаду’ [609, c. 134]), – широкий ареал 

слов’янських назв Опока, Opoka (Vopoka) й Опака, Opaka засвідчує давню 

слов’янську природу назви р. Опака (Опока) в басейні Дністра. 

Назва р. Óреб (п. Дністра; між рр. Дубрівка й Стривігор; нп Чуква й 

Ралівка Самбірськ. р-ну Львів. обл. [467, c. 400]) уже привертала увагу 

дослідників. Так, О.І. Соболевський пов’язував її з д.-рус. ѩрѧбъ ‘куріпка’, 

порівнюючи основу цієї назви з рос. оряб- › орябок ‘рябчик’ [481, c. 305]. З такою 

етимологією назви гірського потоку Ореб складно погодитися із семантичних 

міркувань. Зазначена семантика більш імовірна для степових гідронімів, пор., 

наприклад, назву яру Курíп’ячий у басейні Сіверського Дінця [467, c. 303]. Можна 

інакше підійти до пояснення структурно-семантичної мотивації гідроніма Ореб. 

Лексема ѩрѩбъ, як слушно зауважував О.М. Трубачов, первісно позначала колір, 

на що вказує спільнокореневе псл. *arębъjь (*a + *rębъjь) ‹ і.-є. *ereb(h)- / 

*orob(h)- ‘рябий, плямистий’ [526, c. 270]). У зв’язку з цим гідронім Ореб можна 

виводити від псл. *аrębъ ‘строкатий’ [603, 1, сc. 73–75; 155, 5, c. 152] ‹ і.-є. 
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*ereb(h)- / *orob(h)- ‘рябий, плямистий’. Псл. *аrębъ › Ореб на місцевому 

діалектному ґрунті, враховуючи такі фонетичні зміни: 1) початкове давнє а › о, 

пор. укр. орябок ‘рябчик’ [463, 3, c. 64] ‹ псл. *аrębъkъ [603, 1, c. 76]; 2) переголос 

(за Ю.В. Шевельовим) кореневого ’а (ę) після м’яких чи пом’якшених 

приголосних в е в досліджуваному регіоні [11, c. 4; 576, сc. 689–691]; 

3) ствердіння р’. На підтвердження мотивації семантики гідроніма Ореб ознакою 

‘рябий’ (пор. ще укр. діал. ряб ‘брижі на воді’ [155, 5, c. 152]) наведемо споріднені 

назви гідрооб’єктів iз основою Ряб- ‹ рябий: укр. Рябúна, Рябóк у басейні Дніпра 

[467, c. 481], рос. Рябка, Рябушка в басейні Оки [479, сc. 143, 183], пор. також 

типологічно споріднені назви водойм за межами Славії: лит. Márgas, Marg-upis ‹ 

лит. margas ‘строкатий, пістрявий’, фрак. Mάργος [396, c. 114].  

Гідронім Охáба (р., л. Свір(ж)у л. Дністра; нп Чагрів, Чернів і Журів 

Рогатинськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, c. 406]) утворений лексико-

семантичним способом від географічного апелятива охáба ‘калюжа, болото, старе 

русло річки’ [463, 3, c. 78; 79, c. 327]. На підтвердження такої мотивації семантики 

гідронімооснови аналізованої назви вказує географічна характеристика прилеглої 

місцевості: Охаба – болотяна річка, що тече широким мочаром [740, VII, c. 361]. 

Гідронім відносимо до праслов’янських як із огляду на реконструйований архетип 

псл. *o(b)xaba / *o(b)xabъ з топографічною семантикою [603, 27, c. 61], так і на 

топонімні відповідники й споріднені назви географічних об’єктів у несуміжних 

слов’янських регіонах, наприклад: похідний гідронім Охабенка в басейні Оки 

[479, c. 105] ‹ Охабн-, топонім Ochab у Чехії [603, 27, c. 61] тощо. 

Лімнонім Палакита (оз. між Дністром і Турунчуком; нижче від с. Коротне 

Одес. обл. [96, c. 67]) не має гідронімних паралелей в обстеженому слов’янському 

гідроніміконі. Можливі дві версії пояснення його структури й установлення 

доонімної семантики: 1) назва мотивована молд. плак ‘насолода’ [96, c. 67] або 

болг. плàка ‘плита (кам’яна)’ [179, 2, c. 514] (при вході в рукав Турунчук наявна 

кам’яна гряда) із місцевим відтворенням звукосполуки -ла- за допомогою 

східнослов’янського (українського) повноголосного -оло-, пор. ще болг. Плàките 

– топонім у місцевості Тополовград (‹ плàка ‘плита’ [179, 2, c. 514]). На можливу 
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молдавську гіпотезу походження цього гідроніма вказує чималий відсоток 

генетично східнороманських назв водойм у басейні Нижнього Дністра (пор., 

наприклад, Брезой, Валепержа, Валядинка, Ларга та ін.). Однак за такого 

пояснення виникають труднощі семантичного характеру, оскільки складно 

мотивувати гідронімооснову поняттям ‘насолода’. Стосовно мотивації болг. плàка 

пор. фрагмент болгарської гідронімії в басейні Нижнього Дністра (див. далі). 

Незрозуміла, проте, в цій моделі роль форманта -ита; 2) гідронім Палакита 

можна тлумачити і як питомий, припускаючи його вторинність від первинного 

*Полокита › *Полакита › Палакита (асиміляція о – а в першому і другому 

складах). У такому разі в структурі назви *Полокита виокремлюємо корінь 

Полок-, оформлений суфіксом -ит(а). Кореневу морфему Полок- доцільно 

етимологізувати в колі лексики, представленої укр. полокáти ‘полоскати’, 

похідними полóчка ‘промивання, купання (коней)’, виполоч ‘неглибокий 

водомий’, пíдполоч ‘підмитий водою берег’ [155, 4, c. 501], пор. також споріднені 

лексеми в інших слов’янських мовах: слвн. oplaka ‘приплив, вимита водою яма’ ‹ 

псл. *obpolka / *obpolkъ [603, 28, сc. 251–252], макед. Plake – ойконім [661, c. 333] 

(напевно, на це поселення назву перенесено з незасвідченого суміжного 

гідрооб’єкта), пол. Płoka [659, c. 117] – гідронім у басейні Одеру, Płoki – назва 

пот. у басейні Вісли [660, c. 11]. Стосовно дериваційної моделі з афіксом -ит(а) ‹ 

псл. *-yt(a) зауважимо, що вона репрезентована сьогодні нечисленними 

віддієслівними утвореннями на зразок: укр., рос. волокúта ‘тяганина, зволікання’ 

‹ волокти, волочу, волоку [562, I, c. 163], рос. діал. могúта ‘сила’, ‘багатство’ ‹ 

*mogytъ, *mogyta ‹ *mogt’i [603, 19, c. 123], серб. діал. копита ‘купа землі’ ‹ 

*kopyta ‹ *kopati [603, 11, сc. 36–37] тощо. Як утворення цієї моделі можна 

етимологізувати й гідронім *Полокита ‹ *polkyta ‹ *polk- ~ *polkati ‘лити, 

полоскати, мити’ [603, 28, сc. 251–252; 155, 4, c. 501]. Реконструйоване *polkyta 

могло реалізувати семантику *‘вимита водою яма’, яка цілком узгоджується зі 

значенням географічного терміна озеро – ‘заглибина в ґрунті, наповнена водою’. 

Непродуктивна модель із суфіксом -ита ‹ псл. *-yt(a), наявність відповідника в 

південнослов’янському ареалі – болг. Плàките, а також спільнокореневих 
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топонімів на інших слов’янських теренах указує на потенційно праслов’янську 

архаїку гідроніма *Полокита. 

Гідронім Перéйма (р., басейн Серету л. Дністра; Тернопіл. обл. [467, 

c. 415]) утворений способом онімізації апелятива перéйма зі стрижневим 

значенням ‘затримка’, пор. укр. діал. перéйма ‘переймання того, що пливе по 

річці’, ‘затримка’ [155, 2, c. 296], бойк. ‘затримка, перерва’ [384, 2, c. 50], рос. 

діал. перéйма ‘перешийок між двома озерaми’, ‘низовина’, ‘вузький рукав, що 

з’єднує два озера’ [464, 26, c. 113], пол. przejma (przetok) ‘вузька смуга води між 

двома озерами; ущелина’ [741, V, c. 198]. Назва р. Перейма – органічний складник 

слов’янського гідронімікону, представленого також укр. рр. Перéйма в басейнах 

Прип’яті і Пд. Бугу [467, c. 415], пол. оз. Przeima See (лімнонім зазнав структурної 

адаптації на німецькомовному ґрунті внаслідок долучення гідроапелятива нім. See 

‘озеро’), похідний потамонім Przejmica – в басейні Вісли [750, c. 225]. Пор. ще 

споріднені (спільнокореневі) гідроніми: укр. Зáйма (басейн Дніпра [467, c. 203]), 

Прúйма (1) п. Болохівки л. Сівки п. Дністра; с. Завадка Калуськ. р-ну Івано-

Франків. обл.; 2) л. Лімниці п. Дністра; с. Перевозець у тих самих р-ні й обл.) ‹ 

місц. прúйма ‘заболочена низовина’ [79, c. 367], рос. Нейма (колишня 

Петербурзька губ.), Пойма (колишня Костромська губ. [587, c. 205]). Наведений 

матеріал свідчить про продуктивність основи псл. *-jьm- (‹*jęti, *jьmő, ‘брати, 

взяти’ [603, 6, c. 71]) в слов’янській гідронімії й можливість реконструкції 

одиниць праслов’янського лексичного фонду: *perjьma ‹ *perjьmő, *peręti, 

*pojьma ‹ *pojьmő, *poęti, *prijьma ‹ *prijьmő, *prięti та ін. (див. дет. [587, c. 205]). 

Назва пот. Пíжа (пот., л. Брички п. Стрия; Львів. обл. [330, c. 52]) не 

представлена у відомих гідронімних реєстрах [467; 766]. На нашу думку, можливі 

такі версії етимологічної інтерпретації гідроніма Піжа: 1) у зв’язку з лексикою, 

похідною від псл. *pěgъ ‘строкатий’: укр. пігáнúстий ‘рябий, плямистий’ [155, 4, 

c. 386], рос. діал. пéжа ‘пляма іншого кольору на кінській шерсті’, пежúна ‘пляма 

на чому-небудь’, пежинá ‘вигоріла ділянка землі, лісу’, пежúстый ‘плямистий’ 

[464, 25, сc. 313–314] тощо. У цьому контексті Піжа ‹ *pěgja. Таке пояснення 

опосередковано підтверджує гідронім Пíгий у басейні Пруту (л. Дунаю; 
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с. Микуличин Надвірнянськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, c. 423]), який виводять 

від однойменної назви гори, мотивованої апелятивом піга ‘пляма’ [79, c. 338], пор. 

ще типологічно споріднені (з погляду характеристики гідронімооснови ознакою 

‘плямистий (-а)’) потамоніми – укр. Ореб (басейн Дністра) (див. вище), Рябина, 

Рябок у басейні Дніпра [467, c. 481], рос. Рябка, Рябушка в басейні Оки [479, 

сc. 143, 183], гідроніми Márgas, Marg-upis y Литві ‹ лит. margas ‘строкатий’, 

‘пістрявий’ [396, c. 114]; 2) як лексико-семантичний дериват від імовірного *піжа 

‹ пíжити ‘дуже лити (про дощ)’, ‘бити, лупцювати’ [463, 3, c. 185] ‹ псл. *pěžiti 

[155, 4, c. 399]. У цьому ж контексті можна етимологізувати й російські гідроніми 

Пежа в басейні Оки [479, сc. 215, 219, 269] за умови їхнього зв’язку з рос. діал. 

пéжить ‘давити, душити’ [464, 25, c. 314] ~ ‘тиснути’ (хоча не слід відкидати 

можливості тлумачення цих гідронімів і на основі згаданого вище рос. діал. пежа 

‘пляма’). У цьому разі можлива реконструкція псл. *pěža (‹ *pěžiti ‘сильно лити’) 

*‘річка із швидкою (сильною) течією’. На ймовірність такої інтерпретації 

гідроніма Піжа вказує внутрішня форма контактного гідроніма Бричка (Піжа – 

пр. Брички) ‹ брúкáти ‘бігати, підстрибуючи’ [155, 1, c. 256]. 

Гідронім Плáве (пот., басейн Дністра; с. Плаве Сколівськ. р-ну Львів. обл. 

[467, c. 427]) пояснюємо в системі таких гідронімних паралелей: укр. р. Плав у 

басейні Прип’яті, рр. Плáва в басейні Пд. Бугу [467, c. 427], рос. р. Плава в 

басейні Оки, пд.-слов. Плàви дол – гідронім у Болгарії [179, 2, c. 513], Plav, Plava – 

гідроніми в Сербії та Хорватії, р. Plava в Словенії, слвц. пот. Plav у басейні Орави 

[587, сc. 212–213], пол. Pław, Pława, Pławie – гідроніми в басейні Одеру [750, 

c. 206]. Форма сер. р. дністерського гідроніма Плаве зумовлена впливом 

контактного ойконіма Плаве, який виник у результаті трансонімізації гідроніма 

Плав (потік) із подальшим граматичним узгодженням із родовою назвою село. 

Наведені гідроніми утворені лексико-семантичним способом від місцевих 

географічних апелятивів на зразок укр. діал. плав ‘заболочена низовина’ [320, 

c. 242], ‘невелике болото біля річки’, ‘мокра, заболочена низовина біля річки’ 

[560, c. 166], блр. діал. плав ‘заболочена водойма’, ‘заплавний луг біля річки або 

озера’, ‘низовина, місце, де річка протікає через болото’ [610, c. 145], рос. діал. 
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плавъ ‘трясовина, болото, у якому під поверхневим рослинним шаром стоїть вода’ 

[128, ІІІ, c. 118], болг. і макед. плав ‘місце на річці, де купають овець перед тим, як 

їх стригти’ [108, c. 156] ‹ псл. *plavъ [587, сc. 212–213]. На архаїку слов’янської 

гідронімооснови Плав- / Plav- / Pław- yказують етимологічно споріднені гідроніми 

за межами Славії, як-от: лит. Plavỹs [757, c. 261], венето-іллір. Plavis [618, II, c. 94] 

та ін. 

Назва пот. Плéсний (л. Довжанки пр. Завадки п. Стрия п. Дністра; 

с. Задільське Сколівськ. р-ну Львів. обл. [467, c. 428]) має гідронімні (топонімні) 

відповідники в інших регіонах України і Славії, що свідчить про формування цих 

назв у праслов’янський період. Пор., наприклад: укр. рр. Плесна, Плесно в басейні 

Дніпра [495, c. 27], рос. Плесный – назва поселення на пот. Плесный у Воронезькій 

обл. (можлива мотивація як рос. плéсный ‹ плесо, так і рос. плéсный ‘гучний’ ~ 

плеснýть ‘вдарити’ [464, 27, c. 116]), блр. Плесно – мікротопонім і гідронім у 

колишній Могильовській губ. [724, VII, c. 54], хорв. Plesno – ойконім [661, c. 335], 

чеськ. Plesna – назва села на р. Plesná (‹ чеськ. ples, pleso ‘глибока вода, озеро, 

вир’ [710, III, c. 374]), пол. Pleśna, Pleśna Woda – потамоніми в басейні Одеру, 

Pleśno – лімнонім у басейні Вісли [750, c. 206]. В основі наведених назв – 

субстантивований ад’єктив на зразок укр. *плесний ‘пов’язаний із плесом’, ‘потік 

із плесами’ (пор. укр. діал. плéсо ‘повільна течія річки’ [141, c. 25], ‘тихе місце у 

воді’ [384, 2, c. 80], ‘вільна від заростей, відносно глибока частина ставка’ [580, 

c. 208] ‹ псл. *ple(t)so [285, c. 133; 155, 4, c. 440]. Поширення ідентичних 

гідронімів (і відгідронімних топонімів) на різних слов’янських територіях дає 

підстави виводити їх від місцевих рефлексів псл. *ple(t)sьnъjь ‹ *ple(t)so. На думку 

білоруської дослідниці Т.М. Богоєдової, спільнослов’янський ареал назв 

гідрооб’єктів із основами Плесн- / Plesn- / Pleśn- свідчить про їх формування на 

основі прагідроніма *Ple(t)sьnъjь [34, c. 36]. 

Гідронім Поплáви (пот., п. Гнилої п. Збруча п. Дністра; нп Товсте, 

Білинівка Гусятинськ. р-ну Тернопіл. обл. [467, c. 439]) мотивований 

географічним апелятивом пóплав ‘низовина, яку заливає вода’ [155, 4, c. 445], 

‘прибережний заплавний луг’ [561, c. 177] у формі мн. Ця лексема має паралелі в 
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інших слов’янських мовах: блр. діал. пóплав ‘заплавний луг’, ‘піщане місце біля 

річки’ [477, 4, c. 48], болг. пòплав ‘повінь’ [108, c. 156], серб., хорв. пòплав ‘т. с.’, 

пол. popław, popławy ‘заплавний луг’, ‘вологий болотистий ґрунт’, ‘заболочена 

низовина’ [285, c. 134; 587, c. 220]. Поширення географічних апелятивів поплав / 

popław на різних слов’янських теренах зумовило появу відповідних топонімів, 

пор., наприклад: укр. р. Поплáва в басейні Пд. Бугу [467, c. 439], блр. Поплав, 

Поплава – потамоніми в басейні Сожу [34, c. 36], пол. Popław – назва потоку в 

басейні Вісли, Popława – гідронім у басейні Одеру [750, c. 211] та ін. Наведений 

слов’янський апелятивно-гідронімний матеріал – переконливе свідчення 

дериваційної активності псл. *poplavъ / *poplava / *poplavy (‹ *poplavati, 

*poplaviti) із гідросемантикою. В.П. Шульгач і Т.М. Богоєдова відновлюють 

також прагідроніми *Poplavъ / *Рoplava [587, c. 220; 34, c. 36]. 

Гідроніми Пóтік (1) басейн Дністра; колишнє с. Вовче Старосамбірськ. р-

ну Львів. обл.; сс. Майдан і Смільна Дрогобицьк. р-ну; с. Росохач Сколівськ. р-ну 

Львів. обл.; 2) пр. Стрия п. Дністра; Львів. обл. (12) [330, c. 56]; 3) л. Гнилої Липи 

л. Дністра; нп Дички, Залип’я Рогатинськ. р-ну Івано-Франків. обл.; 

4) пр. Млинівки, басейн Дністра; смт Перегінське Рожнятівськ. р-ну тієї самої 

обл.; 5) п. Дністра; с. Брідок Заставнівськ. р-ну Чернівец. обл. [467, сc. 442–444], 

Потóки (пот.: 1) с. Колбаєвичі Самбірськ. р-ну Львів. обл.; 2) л. Чечви л. Лімниці 

п. Дністра; с. Суходіл Рожнятівськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, сc. 442–444]) 

виникли в результаті онімізації місцевого географічного апелятива пóтік 

‘невелика водна артерія’ [384, 2, c. 125], пор. ще численні гідронімні аналоги в 

інших регіонах України [467, сc. 442–444]. Наведені назви генетично пов’язані зі 

спорідненими гідронімами на інших слов’янських територіях, як-от: рос. Поток у 

басейні Оки [479, сc. 97, 103], болг. Пòток у різних місцевостях [179, 2, c. 541], 

макед. Potok у басейні Вардару [639, c. 84], серб. Поток у різних регіонах [205, 

c. 273], хорв. Potok у басейні Сави [632, II, c. 76], слвц. Potok у басейнах Нітри, 

Дудвагу [655, c. 165; 656, c. 104], Морави [768, c. 232], Potok, Potoky в басейні 

Вагу [674, сc. 119–120], пол. Potok у басейнах Вісли й Одеру [750, c. 213]. В 
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основі перелічених гідронімів – місцеві гідроапелятиви на позначення невеликої 

водної артерії, континуанти псл. *potokъ [535, сc. 141, 252]. 

Назва пот. Прíрва (1) л. Щирця л. Дністра; нп Піски, Щирець 

Пустомитівськ. р-ну Львів. обл.; 2) між рр. Бистриця і Козушин; у тій самій обл.; 

3) пр. Гуку л. Серету; с. Мальне Зборівськ. р-ну Тернопіл. обл. [467, c. 447]) 

мотивована гідрографічним значенням полісемантичного апелятива прíрва ‘яма в 

річці’ [320, c. 245], пор. ще блр. діал. прóрва ‘місце, розмите водою’, ‘безодня’, 

‘глибока яма, вимита водою’, ‘вікно в болоті’ [610, сc. 152–153], рос. діал. прорва 

‘невеликий рукав, що з’єднує два відгалуження однієї річки або ж різних річок’, 

‘безодня’, чеськ. prorva, průrva ‘яр, вузька глибока долина, вимита водою’ [35, 

c. 21]. Ідентичні гідроніми поширені і в інших регіонах України [467, c. 447]. 

Українські потамоніми структурно споріднені зі слов’янськими назвами водойм 

iз-поза меж України: блр. Прóрва – лімноніми в Брестській і Мінській обл. [349, 

c. 200], назви рр. Прорва в колишніх Вітебській і Могильовській губ. [766, III, 

c. 793], у басейні Зх. Двіни [35, c. 20], рос. Прорва в басейні Оки [479, сc. 125, 127, 

249, 253, 269, 272]. Фіксація гідронімних паралелей Прірва / Прорва в несуміжних 

регіонах Східної Славії свідчить про їх формування в праслов’янський період, що 

підтверджує також реконструйована праформа *prorъva (‹ *prorъvati). 

Гідронім Прут (пот., п. Варитини п. Розтоки л. Бистриці п. Дністра; Львів. 

обл. [467, c. 451]) має формальні відповідники в басейні Дунаю – назву р. Прут 

(л. Дунаю, тече в межах Івано-Франків. і Чернівец. обл., відома з V ст. до н. е. як 

Πόρατα [467, c. 451]; цю назву пов’язують: 1) зі скіф. pərətu ‘брід, перехід’ ‹ 

*prout- ‘швидкий, той, що стрибає’, пор. ще д.-гр. πόρος ‘переправа, брід’ [154, 

c. 112]; 2) з гіпотетичним *Рuretos, основа -pur- якого реалізувала семантику, 

співвідносну з осетин. fūrd ‘річка’, лит. purvas ‘болото’ (-etos – 

давньоєвропейський гідронімний формант [734, c. 24]); 3) з фрак. -para ‘брід’ › 

Πόρατα [224, сc. 14–15]), у басейні Горині – назву р. Прут [587, c. 227], у басейні 

Сейму – назву р. Прут [612, c. 78], пор. ще спільнокореневий гідронім пол. 

Prątynia в басейні Вісли [660, c. 269] ‹ prąt-. Поширення гідронімних аналогів не 

лише в суміжному щодо водозбору Верхнього Дністра басейні Дунаю, але й в 
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інших східнослов’янських регіонах дає підстави констатувати питомий 

(слов’янський) характер дністерського гідроніма. На можливість трактування 

потамоніма Прут у верхів’ї Дністра як генетично слов’янського вказували також 

Ю.О. Карпенко [224,сc. 14–15] і В.П. Шульгач [587, c. 228]. У цьому разі гідронім 

Прут слід аналізувати на основі відповідної апелятивної лексики, наприклад: укр. 

діал. карпат. prut ‘притока’ ‹ prut ‘галузка’ [666, c. 30], поліськ. прут ‘пряма течія 

на болоті’ [587, c. 228] ‹ псл. *prőtъ, яке в етимологічній літературі пов’язують із 

*prődъ ‘течія’ [155, 4, c. 617]. Таке значення показове для мотивації семантики 

гідроніма Прут ‹ псл. *prőtъ ‘течія’.  

Гідронім Реут (р., п. Дністра; тече в Молдавії [525, c. 220; 546, ІІІ, c. 476]) 

належить до досить значної (кількісно) гідросистеми східнослов’янських назв 

водойм, мотивованих архаїчним дієприкметником теп. часу реут(ий) (пор. 

формальний відповідник рос. рéут ‘стара назва дзвону’ [546, ІІІ, c. 476]) ще до 

стадії його розширення суфіксом -j- – ревучий (пор., наприклад, гідроніми укр. і 

рос. Ревýча, Ревýчий у різних регіонах [467, c. 459; 513, c. 68]), що характеризував 

специфічну течію гідрооб’єкта, яка видає протяжні звуки, «реве» (пор. ще 

структурно споріднені лексеми: укр. діал. рéва ‘бурхлива річка’, ‘течія на місці 

глибокої ями в річці, де крутиться вода’ [431, c. 180], рос. Рев (Рева) – гідроніми в 

басейні Оки [513, c. 68], болг. Рев дол – мікрогідронім ‹ рев ‘водоспад’ [179, 2, 

c. 604], серб. Рева – мікрогідронім у Герцеговині [429, c. 878]). Таку мотивацію 

підтверджують і позамовні фактори: р. Реут тече поміж стрімкими берегами, 

проходячи через вапнякові скелі, створюючи характерний шум [371, сc. 107–115]. 

Ареал гідронімооснови Реут не обмежений лише басейном Дністра, на що 

переконливо вказують такі споріднені назви, як: блр. Реут у басейні Сожу, Рэвут 

у басейні Прип’яті [34, c. 34], Рэвут на Турівщині [536, 5, c. 390], Ревот у 

колишній Вітебській губ., рос. Реват у басейні Ками, Реут у басейнах Десни, 

Сейму й Оки [546, ІІІ, c. 476; 766, III, сc. 34–35, 47–48), Раут у басейні Охти [766, 

III, c. 22] ‹ Реут, Рефт у колишній Свердловській губ., Рефть у басейні Москви ‹ 

*Ревт (оглушення -в- › -ф-) ‹ Реут [599, сc. 155–156]. Архаїчна структура 

апелятива реут, споріднені гідроніми в несуміжних ареалах Східної Славії дають 
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підстави реконструювати праформу *revőtъ ‹ *revő, *r’uti, пор. структурно 

співвідносні псл. *plovőtъ ‹ *plovő, *pluti, *slovőtъ ‹ *slovő, *sluti [346, c. 42], а 

також гелонім Оврут (басейн Десни) ‹ *В(ь)рут ‹ *vьrőtъ [546, ІІ, c. 250]. 

Гідронім Рів (Ров) (пот., басейн Серету, пр. Дністра [766, III, сc. 64–65]) – 

лексико-семантичний дериват від географічного апелятива рів ‘яр’, ‘глибока 

вузька долина’ [320, c. 246] ‹ псл. *rovъ, до рефлексів якого належать також рос. 

діал. ров ‘канава з невеликим насипом […]’, ровы ‘ями’ [464, 35, c. 111], блр. роў, 

болг. ров, серб. і хорв. rov, слвн. ròv, пол. rów, н.-луж. і в.-луж. rov ‘рів’ [702, 

c. 64], співвідносні гідроніми: укр. Рів у басейнах Пд. Бугу та Прип’яті [467, 

c. 462], болг. Ров (регіон Банища [179, 2, c. 628]), слвн. V Rovah у Загoр’ї [618, II, 

c. 164], пол. Rów у басейнах Вісли й Одеру [750, c. 236]. В.П. Шульгач і 

Т.М. Богоєдова на підставі ареального критерію (поширення гідронімних 

паралелей Рів / Ров / Rov / Rów у різних географічних зонах Славії) 

реконструюють прагідронім *Rovъ ‹ *rovъ [587, c. 235; 36, сc. 14–15]. 

Назва рр. Рікá (1) л. Завадки п. Стрия; с. Задільське Сколівськ. р-ну Львів. 

обл. [330, c. 66]; 2) пр. Дністра; с. Залуква Галицьк. р-ну, с. Бубнище Долинськ. р-

ну Івано-Франків. обл.; 3) л. Липовиці; Рожнятівськ. р-н; с. Монастирчани 

Богородчанськ. р-ну тієї самої обл. [467, сc. 463–464]) входить у систему 

спільнослов’янського гідронімікону, представленого спорідненими 

потамонімами, як-от: укр. Рікá в басейнах Пруту й Тиси [467, сc. 463–464], рос. 

Реки в басейні Оки [479, c. 193], болг. Река в різних регіонах [179, 2, сc. 606–615], 

макед. Reka в басейні Вардару [639, сc. 47, 260], ст.-серб. Рѣка, серб. Река [205, 

c. 279], хорв. Reka (Rijeka) в басейні Сави [632, I, сc. 92–93], слвн. Reka [618, II, 

сc. 146–148], слвц. Rieka в басейні Кисуці [674, c. 124], пол. Rzeka в басейнах 

Варти, Вісли й Одеру [750, сc. 241–242], Rěka в лужицьких сербів (сорбів) [205, 

c. 280]. В основі наведених назв – місцеві континуанти (пор. укр. діал. (бойк.) рікá 

‘річка’ [384, 2, c. 178]) псл. *rěka. Мовознавці слушно відзначають, що називання 

річки (потоку) Рікою без додаткової характеристики її (його) гідрографічних 

особливостей має давню традицію й демонструє глибоку (праслов’янську) архаїку 
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такої номінаційної моделі – належність відповідних гідронімів до класу давніх 

Wasserwörter [587, c. 235; 535, c. 268; 205, сc. 279–280]. 

Назву р. Рóзлуч (п. Ясениці п. Дністра; між рр. Бердо і Перева; с. Розлуч 

Турківськ. р-ну Львів. обл. [467, c. 468]) В.П. Шульгач відносить до 

праслов’янізмів українського лексичного фонду, відновлюючи прагідронім 

*Orzlőčь / *Orzlőča з мотивацією внутрішньої форми в етимологічному гнізді 

*lők- ‹ *len-k- ‘гнути’ [587, c. 184]. Таке пояснення не викликає заперечень щодо 

характеристики етимона гідроніма Розлуч. Зазначимо лише, що з погляду 

словотвору це дериват від незбереженого географічного апелятива *розлуч з 

імовірною семантикою *‘розгалуження (наприклад, русла річки, потоку)’, 

‘відокремлення’ ‹ псл. *orzlőčь [603, 33, c. 271] (реконструкцію здійснено на базі 

слвн. razlôč = razloček і рос. діал. разлýчь ‘розлука’, ‘різновид молодіжної гри’). 

Таку семантику підверджують спільнокоренeві лексеми: укр. діал. (бойк.) 

рóзлучка ‘відокремлена від стада група овець’ [384, 2, c. 185], рос. діал. разлýчка 

‘місце, де дорога розходиться на два боки’ [464, 34, c. 6] тощо. Пор. ще 

протилежну семантичну ознаку, відбиту в основі гідроніма Случ (рр. у басейні 

Прип’яті [467, c. 511]) ‹ псл. *sъlőčь ‹ *sъlőčati / *sъlőčiti ‘з’єднувати, з’єднати’ 

[587, c. 270; 34, c. 35]. 

Гідроніми Розтóка (рр.: 1) л. Варитини л. Бистриці-Тисьменицької 

п. Дністра; смт Дубляни Самбірськ. р-ну Львів. обл.; 2) пр. Гнилої; у колишньому 

с. Гнила Турківськ. р-ну тієї самої обл.; 3) л. Бистриці-Тисьменицької п. Дністра; 

між рр. Великий і Тісний у тій самій обл.; 4) нп Багнувате й Либохора Турківськ. 

р-ну, Межиброди Сколівськ. р-ну тієї самої обл. [467, сc. 471–472]; 5) у басейні 

Стрия п. Дністра; Львів. обл. (5) [330, c. 68]; 6) п. Мизунки л. Свічі п. Дністра; 

с. Вишків Долинськ. р-ну Івано-Франків. обл.; 7) п. Бистриці-Надвірнянської 

п. Бистриці п. Дністра; між рр. Чортчин і Бухтівець у тій самій обл.; 8) п. Лужанки 

п. Сівки п. Дністра; с. Кальна Долинськ. р-ну тієї самої обл. [467, сc. 471–472]), 

Розтóки (пот.: 1) п. Турянки (Топільниці) п. Дністра; с. Тур’є Старосамбірськ. р-

ну Львів. обл.; 2) л. Бистриці-Тисьменицької п. Дністра в тій самій обл. [467, 

сc. 471–472]; 3) у басейні Стрия п. Дністра; Львів. обл. (5) [330, c. 68]) мотивовані 
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місцевим географічним апелятивом розтóка ‘місце розгалуження русла річки’ 

[143, c. 133] ‹ псл. *orztoka / *orztokъ / *orztoky [603, 36, сc. 85–87]. Гідронімні 

паралелі в інших регіонах України (у басейнах Пруту й Тиси [467, сc. 471–472]), а 

також за її межами, як-от болг. Рàзтоке, серб. Растока [205, c. 260], слвн. Raztoka 

[618, II, сc. 144–145], пол. Roztoka в басейнах Варти, Вісли й Одеру [750, c. 236], 

слвц. Ráztoka, Ráztoky в басейнах Кисуці [672, c. 123], Вагу [674, сc. 127–128], 

Горнаду [652, сc. 332–333], уможливлюють віднесення дністерських гідронімів 

Розтока, Розтоки до праслов’янського гідронімного фонду. 

Назва рр. Рудá (1) л. Тлумача л. Дністра; нп Надорожна Тлумацьк. р-ну 

Івано-Франків. обл.; 2) л. Мацюли л. Ілемки л. Чечви л. Лімниці п. Дністра в тій 

самій обл.; 3) п. Серету л. Дністра; нп Покропивна Козівськ. р-ну, Довжанка, 

Петриків, Острів і Велика Березовиця Тернопіл. р-ну й обл.; 4) п. Ушиці 

л. Дністра; нп Солобківці й Тарасівка Ярмолинецьк. р-ну Хмельниц. обл. [467, 

сc. 476–477]) виникла в результаті онімізації географічного апелятива рудá ‘мокра 

заболочена низовина’, ‘іржаве болото’ [320, c. 248] ‹ псл. *ruda [155, 5, c. 134]. 

Поширення ідентичних назв гідрооб’єктів на інших українських [467, сc. 476–477] 

і несуміжних слов’янських теренах, зокрема рос. Руда в басейні Оки [479, сc. 33, 

48, 64, 95], пол. Ruda в басейнах Варти, Вісли й Одеру [750, c. 238], пор. ще чеськ. 

мікротопонім Ruda [753, c. 308], свідчить про праслов’янську природу 

відповідних гідронімів (топонімів). 

З гідронімами Рудá в басейні Дністра в структурно-семантичному зв’язку 

(на рівні апелятивної основи) перебувають потамоніми Рýдка (1) п. Гнилої Липи 

п. Дністра; між рр. Легіня і Керничний; с. Добряничі Перемишлянськ. р-ну Львів. 

обл.; 2) п. Бистриці-Солотвинської л. Бистриці п. Дністра; нп Стебник і Крихівці 

Івано-Франків. р-ну й обл.; 3) п. Дністра; між нп Підвербці й Гарасимів Тлумацьк. 

р-ну тієї самої обл.; 4) п. Свіру л. Дністра; між рр. Підкамінь і Охаба; нп Вишнів і 

Чернів Рогатинськ. р-ну тієї самої обл.; 5) пр. Босирського п. Збруча л. Дністра; 

нп Кривеньке, Васильків, Коцюбинчики, Сокиринці Чортківськ. р-ну Тернопіл. 

обл.; 6) л. Гнізни л. Серету л. Дністра; с. Стриївка Збаразьк. р-ну тієї самої обл.; 

7) пр. Джурину л. Дністра; с. Помірці Бучацьк. р-ну тієї самої обл.; 8) л. Нічлави 
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л. Дністра; с. Чорнокамінецька Воля Чортківськ. р-ну тієї самої обл.; 9) л. Дністра; 

між рр. Дорошовецький і Кіззя; с. Шупарка Борщівськ. р-ну тієї самої обл.; 

10) л. Дністра; нп Нефедівці, Теремці й Бакота Кам’янець-Подільськ. р-ну 

Хмельниц. обл. [467, сc. 478–479]), що утворені способом онімізації 

географічного апелятива рýдка ‘мокра заболочена низовина’, ‘іржаве болото’ 

[320, c. 67]. Пор. ще аналогічні лексеми в інших слов’янських мовах: блр. діал. 

рýдка ‘криниця з іржавою водою’ [610, c. 167], пол. rudka ‘болото, на поверхні 

якого є залізна руда’ [702, c. 86]. Це свідчить про їх розвиток із псл. *rudъka [587, 

c. 237]. Пор. також структурні відповідники гідронімного рівня: рр. Рýдка в 

басейнах Десни, Дніпра, Прип’яті, Пруту, Сіверського Дінця, Стиру [467, сc. 478–

479], рос. Рудка в басейні Оки [479, сc. 95, 167], пол. Rudka в басейнах Вісли й 

Одеру [750, c. 238] та ін. 

Гідронім Свúннúй (пот.: 1) пр. Лінинки л. Дністра; с. Тершів 

Старосамбірськ. р-ну Львів. обл.; 2) л. Лімниці п. Дністра; смт Перегінське 

Рожнятівськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, c. 490]) формально входить у групу 

назв річок, потоків і балок iз основою Свин-, поширених як в Україні, так і на 

інших слов’янських теренах, наприклад: рр. Свúнка в басейнах Тиси (Закарпат. 

обл.), Ужа (Житомир. обл.), Дніпра (Дніпропетр. обл.), Десни (Чернігів. обл.), 

Стиру (Волин. обл.), бб. Свúннá в басейнах Сіверського Дінця (Луган. обл.), 

Дніпра (Кіровогр. обл.), пот. Свúнний у басейнах Тиси (Закарпат. обл.), Пруту 

(Івано-Франків. обл.), р. Свиня́ в басейні Зх. Бугу (Львів. обл.), бб. Свиня́ча в 

басейнах Сіверського Дінця (Луган. і Донец. обл.), Дніпра (Донец. обл.), 

Кальміусу (Донец. обл.) та ін. [467, сc. 490–491]; рос. гідроніми Свиной у різних 

регіонах [766, III, сc. 195–196], блр. лімнонім Świnne на Вітебщині [740, XI, 

c. 711], макед. р. Svinja reka в басейні Вардару [639, c. 171], хорв. р. Svin(n)a в 

басейні Сави [632, II, c. 131], слвц. р. Svinnica в басейні Нітри ‹ Svinna [655, 

c. 190], пол. гідроніми Świnna, Świnny в басейнах Вісли й Одеру [750, c. 298]. 

Відомі різні погляди щодо тлумачення етимона таких назв. Більшість 

дослідників пов’язує гідронімооснову Свин- із зоономеном свиня [79, c. 406; 632, 

II, c. 131; 639, c. 171]. На підтримку номінаційної моделі ‘свиняча річка / свинячий 
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потік’ yказують типологічно споріднені неслов’янські назви водойм, як-от 

гідроніми гр. Сис (Беотія, Сіконія), що в перекладі на українську означають Свиня 

[26, c. 7]. На думку польського мовознавця Г. Гурновича, назви гідрооб’єктів, 

похідні від апелятива свиня, можуть відбивати метафоричну семантику на зразок 

‘річки (потоки) з бурхливою течією’, зумовлену переосмисленням слова свиня як 

назви тварини, що риє землю [653, c. 79]. Білоруська дослідниця Є.М. Катонова 

зазначає, що, пояснюючи слов’янські гідроніми з основою Свин-, не слід 

беззастережно опиратися на «свинячу» семантику. Так, білоруські топоніми 

Свинка, Свино треба, на її думку, розглядати в гнізді лексики на свидн- із 

рослинною семантикою (група рослин Cornus Sanguinea) [241, сc. 180–181]. Ця 

версія хоч і теоретично можлива (свидн- › свин- унаслідок асиміляції -дн- › -нн- і 

подальшого стягнення -нн- › -н-), проте малопереконлива, оскільки в українському 

гідроніміконі зафіксовано чимало потамонімів із основою Свидн- (Свиднéнький, 

Свúдник, Свúдня [467, c. 489]), яка не зазнала трансформації в Свин(н)-. 

Німецький топоніміст В. Шмід уважав, що назви річок iз основою Свин- слід 

етимологізувати в системі давньоєвропейських гідронімів: Świna (Польща), Svene 

(Східна Пруссія), Suwene (Курляндія), що сягають давнього *suveina з водною 

семантикою [733, c. 67]. 

На наш погляд, гідронімооснова Свин- етимологічно неоднозначна. Як 

очевидні «свинячі» гідроніми треба тлумачити назви бб. Свиня́ча, пот. Свúнський, 

мотивовані апелятивом свиня́чий ‹ свиня́ [463, 4, c. 106], свúнський ‘пов’язаний зі 

свиньми’ [474, ІХ, c. 71]. Щодо гідронімів Свúннúй, то їхню внутрішню форму 

можна тлумачити так: 1) результат онімізації прикметника свúнний ‘свинячий’: 

укр. свиний ‘свинячий’ [463, 4, c. 106], пор. iще споріднені рос. свиной ‘т. с.’ [128, 

IV, c. 148], блр. свінны ‘т. с.’ [477, 4, c. 394], пол. świnny ‘т. с.’ [741, VI, c. 790] 

тощо; 2) для частини назв із гідронімоосновою Свин- можлива етимологія, не 

пов’язана із зоономеном свиня. Їх можна виводити від апелятивів на свин- з іншою 

семантикою, на що вказують, наприклад: укр. діал. свéнка ‘горизонтально 

розміщена частина димоходу на горищі’ [275, c. 125] ‹ свинка, пол. świnka 

‘вигнута частина димоходу’ [741, VI, c. 789], укр. свúнка ‘дерев’яна куля, яку 
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б’ють палкою під час гри в свинки’ [463, 4, c. 166], діал. (бойк.) свинка ‘стара суха 

трава, скошена на підстилку для худоби’ [384, 2, c. 207] ~ ‘скручена’, рос. діал. 

свúнка ‘зовнішній край склепіння російської печі’ [587, c. 278], свúнка ‘цурка; гра 

в цурки’, болг. свúнка ‘т. с.’, слвн. svinjka ‘дерев’яний м’яч’, пол. świnka ‘цурка’ ‹ 

псл. *sъvinъka ‹ *sъvinőti ‘звити’ [155, 6, c. 190]. У колі наведених фактів також 

органічна праформа *sъvinъ / *sъvina, яку реконструює В.П. Шульгач зі 

значенням *‘звивина річки, кривизна’ [587, c. 279]. На підтвердження такого 

пояснення гідронімооснови Свин- (крізь призму семантики ‘кривизна, вигин 

русла’) свідчить варіант до спорідненого гідроніма Свинка в басейні Ужа – Витка 

[467, c. 490] ‹ витка ‹ витий ‹ вити ‘крутити, звивати’. На підставі наведеної 

лексики дністерські гідроніми Свúннúй можна етимологізувати як лексико-

семантичні деривати від апелятива свинний ‘вигнутий’ ‹ псл. *sъvinьnъjь ‹ *sъvinъ 

/ *sъvina ‘звивина, кривизна’. Пор. iще споріднений гідронім закарпат. Свинний 

Жолоб у басейні Тиси, семантику основи якого В.П. Шульгач мотивує ознакою 

‘вигнутий’ [587, c. 279]. Опосередковано на пояснення гідроніма Свинний у колі 

континуантів псл. *sъvin- указує також спільнокореневий гідронім Навина (див. 

вище).  

Назва р. Свір (л. Дністра; нп Копань, Свірж, Глібовичі, Тучне, Прибинь та 

ін. Перемишлянськ. р-ну Львів. обл.; Посвірж, Мельна, Підбір’я та ін. Рогатинськ. 

р-ну, Старий Мартинів Галицьк. р-ну Івано-Франків. обл.; варіанти Сверж, Свирь, 

Свиржъ [467, c. 491]; Р. в. – Свíржі [382]) вже привертала увагу дослідників, які 

пояснювали її здебільшого як генетично слов’янську. Я. Розвадовський аналізував 

цей гідронім у колі споріднених назв водойм, як-от: рос. р. Свирь (з’єднує Онезьке 

озеро з Ладозьким [540, c. 420]), блр. і рос. лімноніми Свирь (Свир, Свира) в 

колишніх Віленській і Петербурзькій губ. [766, III, сc. 198-199], блр. оз. Свір у 

М’ядзельському р-ні [611, c. 604], оз. Свиро на Вітебщині [766, III, сc. 198-199]. 

Для білоруських і російських гідронімів польський мовознавець припускав 

зв’язок із фін. syväri ‘глибоке місце в морі, водоймі’ [720, сc. 210-211, 213]. Щодо 

дністерського потамоніма, то, на його думку, в основі цієї назви відбитий 

апелятив, який міг іще функціонувати на індоєвропейському рівні, але відновити 
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його внутрішню форму на сьогодні складно [720, сc. 210-211, 213]. В.П. Шульгач 

назву Свір у басейні Дністра розглядає як споріднену з гідронімом Свірниця в 

басейні Горині, вбачаючи в їхній основі псл. *sъvir- ‹ *sъvirati – дериват із 

подовженим вокалізмом від *-vьrěti ‘кипіти’: *‘річка зі швидкою течією’ [587, 

сc. 280-281]. О.І. Іліаді на основі структурно споріднених топонімів пол. Świrzów, 

Świrzowa, Świrze, Świrz, албан. (слов’янського за походженням) Свирце ‹ Свир 

відновлює праформу *sъvirъ / *sъvira ‹ *sъvirati(sę) ‘викривлятися’, співвідносячи 

її з рос. діал. свирываться ‘звиватися від хвиль’, слвн. zvirati(se) ‘викривляти 

лице’ [202, с. 24] (дністерський гідронім Свір і згадані вище блр. і рос. гідроніми 

не залучені до аналізу). М.М. Габорак зазначає, що дністерський Свір – 

префіксальне утворення від псл. *ver- ‹ і.-є. *ùer- ‘крутити, гнути’ [79, c. 408]. 

Щоправда, дослідник не пояснює природу кореневого і в назві Свір. 

Погоджуємося з попередниками щодо праслов’янської генези гідроніма Свір та 

споріднених слов’янських назв топооб’єктів, на що вказує як тотожність їхньої 

структури, так і локалізація більшості з них у несуміжних регіонах Славії. В 

основі наведених назв - псл. *sъvirь / *sъvirъ / *sъvira ‹ *sъvirati(sę) (на 

потенційність варіанта *sъvirь указує як форма Р. в. - Свірі ‹ Свірь, так і його 

польськомовний відповідник Свірж ‹ Świrz, у якому -r’- › -rz-). Семантику 

гідронімооснови назви Свір та споріднених гідронімів мотивувала, напевно, 

ознака кривизни (течії, берегової лінії), зумовлена базовим значенням псл. *sъvir- 

‘викривлений (скручений, звитий)’. 

Назву р. Свічá (п. Дністра; нп Лолин, Шевченкове, Вигода, Новоселиця, 

Витвиця, Гошів, Міжріччя та ін. Долинськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, с. 492]) 

можна розглядати в системі таких структурно співвідносних потамонімів, як 

наприклад: блр. Свеча на Вітебщині, рос. Свеча (в колишніх Костромській, 

Смоленській, В’ятській губ. [766, III, с. 191]), пол. Świeca в басейні Одеру [750, 

с. 297], слвн. (похідне) Svečina (‹ *světъ ‘світлий’ [618, II, с. 235]), встановлюючи 

їхню внутрішню форму на основі псл. *světja ‹ *světa (пор. іще назву рр. Света в 

басейнах Десни й Дніпра, яку О.М. Трубачов і В.М. Топоров пояснювали як 

генетично слов’янську [516, с. 206]) ‹ *světъ ‘світло’ [546, ІІІ, с. 576]. З цього 
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контексту випливає, що апелятивну семантику гідроніма Свіча й споріднених назв 

мотивувала ознака світлого (чистого, прозорого) відтінку води, пор., наприклад, 

спільнокореневі гідроніми укр. Свíтла в басейні Дніпра, Свíтлиця в басейні 

Прип’яті [467, с. 492] та ін. Напевно, саме так розумів доонімну семантику 

гідроніма Свіча Я. Рудницький, порівнюючи його з апелятивом свіча ‘свічка’ 

[451, с. 41]. Можливий, однак, інший підхід до етимологізування гідроніма Свіча. 

М.М. Габорак розглядає цю назву як дериват від основи псл. *sъvit- ‹ *viti ‘вити, 

крутити, плести’ [79, с. 409]. Таке пояснення дністерського потамоніма Свіча, на 

нашу думку, більш імовірне. Його опосередковано підтверджує локалізація 

гідроніма Свіча в межах нп Витвиця. Цей ойконім уважаємо відгідронімним – 

р. Вúтвиця л. Свічі п. Дністра; с. Витвиця Долинського р-ну Івано-Франківської 

обл. [467, с. 104]. На основі потамоніма Витвиця Р.М. Козлова відновлює 

прагідронім *Vitvica ‹ *Vitva [214, с. 96]. З погляду словотвору це дериват від 

незбереженого географічного апелятива *vitvica ‘річка з вигнутою течією’ ‹ *vitva 

– утворення із суфіксом -tva від *viti (праформу реконструйовано на базі укр. 

витва ‘лоза’, рос. діал. витвина ‘т. с.’ [214, с. 96], слвн. vitva ‘прут, лоза’, н.-луж. 

witwa ‘т. с.’ [289а, сс. 64–65], пол. witwa ‘верба’, пох. witwina ‘т. с.’ [741, VII, 

с. 633]). Тлумачення гідроніма Свіча як річки з ‘вигнутим руслом’ опирається й на 

позамовні факти. За спостереженням Д.Г. Стадницького, течія цього гідрооб’єкта 

вигинається, перетинаючи на своєму шляхові низку перешкод – скелястих скиб 

[488, с. 45]. 

Таким чином, є всі підстави етимологізувати гідронім Свіча як онімізовану 

форму відповідного географічного апелятива, що сягає (своєю хронологією) псл. 

*sъvitja (‹*sъvitъjь(-aja) ‹ *sъviti ‘звити, скрутити’) *‘річка із вигнутим, 

покрученим руслом’. Таку семантику підтверджують і споріднені слов’янські 

лексеми на зразок укр. діал. (бойк.) звит ‘сувій’ [384, 1, с. 300], блр. діал. звíтач 

‘дерево з покрученими волокнами’ [536, 2, с. 141], серб. svita ‘сукно’ (пор. іще ц.-

слов. съвито ‘полотно’ ~ ‘те, що навивають’) [738, III, с. 600], пол. swit ‘звиток’ 

[741, VI, с. 527], пор. також співвідносні гідроніми укр. Свита – варіант назви 

Соча в басейні Горині [587, с. 282], рос. Свитка, Свитец у басейні Оки [479, 
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сс. 121, 225], пол. Świtka в басейні Одеру [659, сс. 76, 105], Świca в басейні Вісли 

[750, с. 29], які пов’язують із псл. *sъvita – пасивний дієприкметник ж. р. від 

*sъviti [587, с. 282]. Принагідно зауважимо, що немає підстав розглядати як 

окремий гідронім назву Свица (басейн Дністра), як це пропонує Р.М. Козлова, 

зводячи її до псл. *Sъvitьca або *Svitьca [214, с. 93], оскільки це варіант до 

аналізованої назви р. Свіча (пол. Swica, рос. Свица [467, с. 492]), що виник на 

польськомовному ґрунті (псл. *-tj- › пол. -c- або внаслідок субституції польських 

cz / c). 

Гідронім Сéрла (р., пр. Серету, басейн Дністра; колишній Бродівськ. пов.; 

варіанти: пол. Siorła, Sirła [766, III, c. 248]) О.М. Трубачов етимологізував як 

генетично тюркський, yважаючи його утворенням iз ад’єктивним суфіксом -l- 

[525, c. 139]. На жаль, дослідник не запропонував структурно-семантичного 

аналізу цієї назви. Зауважимо також, що в тюркських гідронімах виокремлюють 

суфікс -ly (а не -l-), за допомогою якого від іменників творилися відносні 

прикметники із значенням наявності або чисельності предмета чи ознаки [328, 

c. 175]. На східнослов’янському (українському) ґрунті цей суфікс мав варіанти      

-лій, -лія, -лей, -лея, -ла, -ля [328, c. 176]. 

На наш погляд, назву р. Серла можна пояснювати як слов’янську. Можливі 

такі підходи до аналізу її структури й yстановлення семантики твірної основи: 

1) Р.М. Козлова виводить цей гідронім від псл. *Sъrla ‹ і.-є. *ser- ‘текти’, 

ускладненого детермінативом -l- [265, сc. 136–137]. Таке пояснення викликає 

певні застереження щодо фонетики гідроніма Серла, адже за умови його розвитку 

із *Sъrla у корені назви мало б бути о – *Сорла; 2) назву Серла можна 

порівнювати з гідронімом Серливець у суміжному регіоні (басейн Пруту) ‹ 

серливий ‘поганий, непридатний для користування’, що характеризував смакові 

якості води [79, c. 216]. Пор. ще мікротопонім Серлúвець – назва лісу на Волині 

[470, 2, c. 333]. У цьому разі Серла – результат онімізації незбереженого *sьrla ‹ 

*sьrlъ(jь) ‹ *sьrati, *serő [155, 5, сc. 386–387]. Реконструкцію псл. *sьrla ‹ 

*sьrlъ(jь) підтверджує споріднене утворення *obsьrlъ(jь) (на основі серб. осорљив 

‘той, хто пісяє в постелі’ [546, ІІІ, c. 720]) ‹ *obsьrati [603, 30, c. 124]. На 
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підтвердження такого пояснення гідроніма Серла вказує також його варіант - пол. 

Siorła ‹ srać, siorę [546, ІІІ, c. 740]. Пор. ще спільнокореневі словоформи: слвц. 

Srava – гідронім у басейні Іплю ‹ srat’ [683, c. 68], слвн. діал. sráva ‹ sráti [619, III, 

c. 303], а також типологічно споріднені (щодо мотивації семантики 

гідронімооснови) українські потамоніми з основою Кал-: Кáловець, Кáлюс, 

Кáльний та ін. [467, сc. 231–232]; 3) гідронім Серла – лексико-семантичне 

утворення від імовірного *sьrla ‘течія’ ‹ *sьrlъ(jь) ‹ *sьrti (так як *dьrlъjь ‹ *dьrti 

[58, c. 42]), спорідненого із *sьrtati ‹ ‘швидко рухатися’ ‹ *sьrt- ‹ і.-є. *ser- ‘текти’ 

[401, c. 110]. У такому разі гідронім Серла етимологічно споріднений із 

гідронімом Серет (Серла – пр. Серету!) за умови, звісно, що Серет ‹ псл. *sertъ 

(див. вище). 

Назву пот. Сíтний (пр. Зелениці п. Бистриці-Надвірнянської п. Дністра; 

с. Зелена Надвірнянськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, c. 505]) М.М. Габорак 

трактує як вторинну (трансонімізація) щодо однойменної назви урочища, де 

протікає потік, порівнюючи її з апелятивом сúтник ‘болотяна трава’ [79, сc. 423–

424]. На наш погляд, гідронім Сітний можна пояснювати і як первинний, на що 

вказують, зокрема, гідронімні паралелі в інших регіонах України й на інших 

слов’янських теренах, наприклад: рр. Сíтна в басейні Дніпра, пот. Сíтний у 

басейні Тиси [467, c. 505], блр. Ситно – лімнонім, рос. Ситна, Ситная – 

гідроніми на Новгородщині [587, c. 242], хорв. пот. Sitan у басейні Сави, д.-кашуб. 

оз. Sitno [205, c. 289], пол. потамоніми Sitny, Sitna, Sitn(o) в басейні Одеру [750, 

c. 269], топонім ст.-полаб. Cithene ‹ *Sit’no ‹ фітономена sit [697, c. 253]. В основі 

наведених назв відповідні апелятиви, мотивовані лексемами на зразок укр. сить, 

сіть ‘оситняк, комиш’ (пор. іще інослов’янські апелятиви: рос. сит, сита, сыть, 

блр. сіт, серб. сúта, слвн. síta, ст.-чеськ. sit’ зі спорідненою семантикою ‹ псл. 

*sita / *sitъ [155, 5, c. 247]). 

Таким чином, спільнослов’янський ареал гідронімів Сітний / Ситный (-а,  

-о) / Sitan / Sitny (-a, -o) – переконливе свідчення їх формування в праслов’янський 

період, що дає підстави реконструювати праформу *sitьnъjь [587, c. 242; 205, 

c. 289]. Зазначимо, що гідроніми Сітний могли постати як способом онімізації 
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відповідного прикметника, так і в результаті субстантивації та онімізації першого 

складника словосполучення *Сітний(-а, -о) потік, річка, озеро. 

Назва р. Сквúля (п. Смотричу л. Дністра; поч. вище від с. Немиринці 

Городоцьк. р-ну Хмельниц. обл.; варіанти Сквила, Skwiła, Kwiła [467, c. 505]; 

Kwila [740, X, c. 743]) не має аналогів у межах України. На наш погляд, гідронім 

Сквиля доцільно порівнювати з такими польськими потамонімами, як р. Kwiela в 

басейні Преґоли й похідні Kwilanka, Kwilinka в басейні Вісли, Kwilica в басейнах 

Варти й Одеру [750, c. 155]. Зазначені назви демонструють структурно-

семантичний зв’язок зі спорідненою апелятивною лексикою, наприклад: укр. 

квилúна ‘плач, стогін’, квилити ‘плакати, стогнати’, ‘жалібно кричати (про птахів, 

звірів)’, квиль ‘стогін, жалібний крик’ [463, 2, c. 232], сквилíти ‘стогнати, вищати, 

скиглити’ [158, 2, c. 871], рос. діал. квил ‘шум, ґвалт’, сквúлить ‘насміхатися, 

підсміюватися’ [464, 13, c. 167; 37, 404]22, пол. kwil ‘дерев’яний пищик, яким 

приваблюють птахів’, kwilić, kwielić ‘стогнати, скиглити, кричати’ [741, II, c. 665]. 

Ці лексеми мають спільний корінь квил- / сквил-, що реалізував 

звуконаслідувальну семантику, і сягають псл. *kviliti [155, 2, c. 417], *kviliti(sę), 

*kvilěti [603, 13, сc. 166-167]. Наведений матеріал дає підстави вбачати в основі 

гідроніма Сквиля апелятив-метафору *kvilь / *kvila (див. варіанти Kwiła, Kwila), 

*sъkvilь / *sъkvila ‘шумливий потік (річка)’. Таку мотивацію гідронімооснови 

назви р. Сквиля підтверджує позамовна характеристика цього гідрооб’єкта: річка 

має швидку течію, що, перетинаючи місцевість із кам’янистим ґрунтом, створює 

багато шуму [6, c. 30; 521, c. 417]. 

Назва р. Скирт (поряд із рр. Дністер і Прут; Одес. обл. [467, c. 507]) відома 

з 1-ї пол. ХІІІ ст: 1229 р. – Скыртъ рѣка [467, c. 507], що свідчить про її давню 

історію в межиріччі Дністра і Пруту. Р.М. Козлова етимологізує цей гідронім як 

генетично слов’янський, вбачаючи в його основі псл. *skъrtъ – дериват із рухомим 

s-, співвідносний із *kъrtъ на позначення кривизни, вигину предмета (об’єкта) 
                                                            
22 Уважають, що слова з коренем квил- в українських і російських говорах зберегли звукосполучення кв- замість 
очікуваного цв- (д.-укр. (ХІ ст.) цвилити, укр. діал. цвілити ‘бити, мучити’, рос. діал. цвелить ‘примушувати 
плакати; мучити’) тому, що мають звуконаслідувальне значення, а звуконаслідувальні слова в багатьох мовах 
вимовляють із задньоязиковими приголосними [207, сc. 297-298]. 
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[261, c. 126]. Реконструкція праформи *skъrtъ ґрунтується на апелятивній лексиці, 

відзначеній переважно в південнослов’янських мовах, наприклад: болг. діал. 

шкрт ‘щось зруйноване’, макед. скрт ‘гола поверхня без рослинності’, слвн. škrt 

‘подряпина’ [287, сc. 13, 16]. Пор. також структурно і семантично споріднені 

лексеми з основою кърт- (без рухомого с-): рос. діал. кúрта ‘короткий одяг’, 

‘куцохвостий пес’ ‹ кърта, болг. діал. кърт ‘нарив, ґуля’ [261, c. 126], макед. крт 

‘неродюча пісна земля’ [66, c. 79], ст.-пол. krtа ‘окраєць хліба’ [261, c. 126]. 

Наведені апелятиви розширюють базову семантику відновлених *skъrtъ / *kъrtъ 

значеннями ‘випуклість’, ‘щось обрізане (порізане), подерте, вирите’, 

мотивованих в етимологічному гнізді псл. *(s)kъrt- ‘різати, дерти, рити’ [287, 

сc. 13, 16]. У контексті викладеного матеріалу органічною видається і слов’янська 

етимологія гідроніма Скирт ‹ псл. *skъrtъ з імовірним значенням *‘річка зі 

стрімкими (обрізаними під дією води) берегами’. 

Потамонім Сколобáн (пот., л. Списаного п. Яблінки л. Стрия п. Дністра; 

між рр. Тихий і Розточин; с. Верхня Турочка колишнього Турківськ. пов., витік. 

із-під Сянської Кичери; Львів. обл. [467, c. 507]) етимологізують як генетично 

слов’янський. Р.М. Козлова, зокрема, пояснює його в колі структурно 

споріднених назв водойм, як-от пол. Kłobia, Kłobka, Skłoba, які є континуантами 

етимологічно-словотвірного гнізда псл. *kolb- / *skolb- зі стрижневою 

семантикою, мотивованою і.-є. *(s)kel- ‘гнути, згинати’ [260, c. 24]. Аналогічної 

думки дотримується також В.П. Шульгач, кваліфікуючи гідронім Сколобан на 

основі псл. *skolbanъ і порівнюючи його з формально подібними (із суфіксом -ан) 

назвами гідрооб’єктів: оз. Болган на Чернігівщині ‹ *bъlganъ, оз. Каракан 

(Запоріз. обл.) ‹ *korkanъ, б. Корован (басейн Пд. Бугу) ‹ *korvanъ, р. Тарган 

(басейн Росі) ‹ *tъrganъ [587, c. 49]. Основа Сколоб- представлена як у гідронімії 

(крім аналізованого Сколобан, пор. ще назву гідрооб’єкта Скулябный (Овраг) у 

басейні Дону ‹ *Сколобный [589, c. 47]), так і в ойконімії, пор., наприклад, назву 

с. Сколобов на Житомирщині [724, VII, c. 311] (у документах Skołoby [740, X, 

690]) ‹ антропоніма *Сколоб. Щодо апелятивної підтримки гідроніма Сколобан 

пор. рос. діал. скóлобить ‘стиснути в грудку’ [603, 10, сc. 121-122] ‹ псл. *skolbiti ‹ 
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*skolba / *skolbъ. Реконструйовані лексеми перебувають у структурно-

семантичному зв’язку з псл. *kolbъ [603, 10, сc. 121-122] – *‘предмет (об’єкт) 

вигнутої (випуклої) форми’. Пор. iще фонетично вторинні до сколоб- укр. діал. 

скалуба ‘щілина, тріщина’, чеськ. šklaba ‘щілина’, слвц. sklabina ‘т. с.’ ‹ псл. 

*skolba, *skolbina з базовою семантикою ‘щось розколоте’ [155, 6, c. 262]. 

Наведені лексичні факти дають змогу припускати для відновленого *skolbanъ 

імовірну семантику *‘об’єкт вигнутої (випуклої) форми’ або ‘розколина, щілина’ 

(саме друге значення актуальне з огляду на топографічний характер місцевості, де 

тече пот. Сколобан: починається з-під гори (горба) Сянська Кичера; див. вище). 

Гідронім Скóбрина (пот., п. Ямільниці л. Стрия п. Дністра; як л. Стинавки 

пр. Стрия; с. Орів Сколівськ. р-ну Львів. обл. [467, c. 507], пол. Skobryna, Skobrina 

[740, VII, c. 596; X, c. 682]) В.П. Шульгач розглядає як фонетично вторинний 

щодо *Скорбина внаслідок метатези -рб- › -бр- [587, c. 145]. Таке припущення 

небезпідставне з огляду на аналогічне явище у структурі формально 

співвідносних гідронімів, як-от р. Кобрак у басейні Прип’яті ‹ *Корбак ‹ 

*Кърбакъ, р. Кобра в колишній В’ятській губ. Росії та ін. ‹ *Корба ‹ *Кърба. 

Наведені факти уможливлюють етимологізування гідроніма Скобрина як 

фонетично видозмінену форму від *Скорбина ‹ псл. *Skъrbina [587, c. 145], 

залучивши до аналізу споріднені слов’янські топоніми, наприклад: хорв. Škrbina 

[619, IV, c. 66], слвн. Škrbina – гідронім [618, II, c. 245] і оронім [745, c. 414], пол. 

Skarbina – ойконім [261, сc. 108–109]. Ф. Безлай і М. Сной тлумачать 

південнослов’янські назви топооб’єктів у зв’язку з місцевими апелятивами škrba, 

škrbína ‘щербина, висока скеля’, ‘гострі скелі’, ‘гірський перехід’ [618, II, c. 245; 

745, c. 414], пор. iще формально споріднене хорв. škrbina ‘щербина в зубові’ ‹ 

‘щербина’ [619, IV, c. 66]. Наведений апелятивний і топонімний матеріал дає 

підстави трактувати гідронім Скобрина ‹ *Скорбина як похідний від назви якогось 

суміжного топооб’єкта, що постав способом онімізації незбереженого 

географічного апелятива *скорбина – морфонологічного варіанта до щербина 

‘заглибина в скелі’ [320, c. 254]. Фіксація структурно споріднених із дністерським 

гідронімом *Скорбина топонімів у різних слов’янських зонах, наявність 
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відповідної апелятивної лексики – вагомі підстави для реконструкції псл. 

*skъrbina з топографічною семантикою [289, c. 50] ‹ *skъrba [55, сc. 32–33], 

пов’язаного чергуванням зі *ščьrba ‘тріщина, щілина’ [155, 6, 506]. 

Етимологічний зв’язок псл. *skъrbina ‹ *skъrba зі *ščьrbina ‹ *ščьrba дає змогу 

розглядати гідронім *Скорбина в ряді споріднених назв гідрооб’єктів із основою 

Щерб-: укр. стр. Щербúни в басейні Міусу [467, c. 629], пол. Szczerbinek – 

лімнонім у басейні Вісли [750, c. 293] та ін.  

До кола етимологічно співвідносних із гідронімом Скобрина відносимо 

також і назву пот. Шкáбрина (л. Урічок п. Стинавки л. Стрия; с. Орів Сколівськ. 

р-ну Львів. обл. [330, c. 79], варіант Шкабрине [467, c. 625]), яку, очевидно, не 

слід вважати самостійним гідронімом з огляду на локалізацію в тій самій 

місцевості, що й пот. Скобрина ‹ *Скорбина. Це фонетичний варіант назви 

Скобрина, що сформувався внаслідок діалектної фонетичної видозміни ск- › шк- 

(пор. ще схожі факти: укр. шкóрбати ‹ скóрбати, шкорýпа ‹ скорýпа [155, 6, 

c. 434]). 

Назва пот. Скоперщáк (л. Мізунки л. Свічі; між рр. Сенечний і Яловий; 

нп Верхня Рожанка Сколівськ. р-ну Львів. обл. [467, c. 507]) формально 

співвідносна з місцевим мікротопонімом Skopyrszczak [740, X, c. 800]. 

М.М. Габорак пояснює цей гідронім як відантропонімний – дериват із суфіксом    

-ак від особової назви Скоперко [79, c. 424]. Таку версію вважаємо 

мaлоймовірною насамперед через словотвірну структуру гідроніма Скоперщак 

(основа не офoрмлена суфіксом належності). На наш погляд, назва Скоперщак 

фонетично вторинна до Скопирщак (див. контактний мікротопонім; и › е в 

ненаголошеній позиції). Гідронім Скопирщак розглядаємо як форму з префіксом 

ско-, коренем -пирщ- і суфіксом -ак. Щодо непрефіксованої основи Пирщ- пор. 

такі слов’янські топоніми: рос. Пырщина – ойконім у колишній Віленській губ. 

[724, VII, c. 481], пол. Pierszczewo – назва поселення в колишньому Картузькому 

пов. [740, VIII, c. 100] ‹ Пырщ-, Pierszcz- / Perszcz-. Етимологічний аналіз 

кореневої морфеми -пирщ- здійснюємо на базі звукотипу tъrt, yраховуючи 

нерегулярну рефлексацію -ъr- › -ир- на місцевому діалектному ґрунті, пор., 
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наприклад: карпат. гирча, гирч ‘наріст на дереві’ ‹ псл. *gъrčь ‹ і.-є. *ger- ‘гнути, 

згинати, кривити, вертіти’ [261, c. 24], діал. (бойк.) кúрма ‘брус на сплавлених 

колодах, до якого прикріплювали своєрідне весло’ [331, c. 211] ‹ псл. *kъrma ‹ і.-є. 

*(s)ker- ‘різати’ [261, сc. 294–295]. У колі наведенного матеріалу основу -пирщ- 

зводимо до *pъršč- ‹ *pъrskj-. Семантику твірного *pъrsk- мотивувало, імовірно, 

і.-є. *per- ‘бризкати, метати, розлітатись, пирхати’ [759, II, c. 27] у ступені 

редукції о-ряду, розширене детермінативним комплексом -sk-. Пропоновану 

реконструкцію підтверджують укр. діал. пирщ ‘нарив’ [463, 3, c. 152], діал. (бойк.) 

пирскати ‘скакати’ [384, 2, c. 61] ‹ псл. *pъrskati [58, c. 40; 103, сc. 65–64]23. На 

базі гідроніма Скопирщак можна реконструювати праформу *skopъrščakъ з 

імовірною семантикою *‘потік, що витікає з гірського джерела (течія вибризкує)’. 

У цьому ж структурно-семантичному ряді розглядаємо й спільнокореневі назви 

гідрооб’єктів: рос. Порщиха в басейні Оки [766, III, c. 767] ‹ *pъršč-, пол. Persk у 

басейні Вісли [660, c. 204] ‹ *pъrsk- (щодо реалізації в польській назві 

звукосполуки -ъr- › -er- замість поширенішого -ar- (пол. parskać ‘прискати’) пор. 

похідні антропоніми пол. Parsk, Perskała, Pierskała, які К. Римут етимологізує на 

основі пол. parskać [726, II, c. 210]). 

Гідронім Скóра (пот., л. витік Сквилі п. Смотричу л. Дністра; 

нп Немиринці, Журавлинці Городоцьк. р-ну Хмельниц. обл. [467, c. 507]) 

належить до етимологічно прозорих назв. Потамонім постав способом онімізації 

та субстантивації прикметника скóрий(-а) ‘швидкий’ [463, 4, c. 139], що 

характеризував відповідний рух течії потоку (річки). Назва Скора має структурні 

паралелі в інших гідроніміконах Славії, як-от: рос. р. Скора в басейні Оки [479, 

c. 248], пол. р. Skora в басейні Одеру [750, c. 270] та ін., що, очевидно, вказує на 

формування цих назв іще в праслов’янську добу. На підтвердження цього 

наведемо праслов’янський архетип *skorъ(jь) зі значенням ‘швидкий’ [57, сc. 44–

                                                            
23 Укладачі «Етимологічного словника української мови» вважають укр. пúрскати й похідні від нього лексеми 
незрозумілими з погляду етимології, припускаючи можливість їхньої вторинності до прискати. З іншого боку, 
пирскати можна виводити від порскати ‹ *pъrskati [155, 4, сc. 374, 528]. 
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45], а також типологічно споріднені гідроніми з основою Бистр- ‹ псл. *Bystr-, 

зафіксовані в різних місцевостях сучасної та історичної Славії. 

У назві пот. Снóзина (л. Стрия; с. Корчин Сколівськ. р-ну Львів. обл. [330, 

c. 72]) чітко проглядається основа Сноз- (пор. iще гідронім Підснозá 

(п. Головської л. Зубриці л. Майдану п. Стрия п. Дністра; с. Головське Турківськ. 

р-ну Львів. обл. [330, c. 52]) – результат лексикалізації та онімізації словосполуки 

під Сноза / сноза / снозою) і суфікс -ина, що уможливлює її порівняння зі 

спорідненими топонімами пол. Snoza, Snozy – гідроніми в басейнах Вісли й Одеру 

[750, c. 273], серб. Snoz – ойконім у Боснії та Герцеговині [661, c. 399]. В основі 

зазначених назв - відповідні апелятиви на зразок укр. діал. сніз ‘горбок між 

долинами’ [451, c. 30], сноз ‘ніколи не орана земля між річками й потоками, 

заросла корчами й деревами’, ‘кут між потоками в місці, де вони зливаються’, 

‘горбок у лісі між потоками’ [384, 2, c. 233], пол. snoza ‘глибокий потік’ [741, VI, 

c. 253] ‹ псл. *sъnoza / *sъnozъ (‹ *sъnoziti [593, c. 29]). Поширення назв 

топооб’єктів Сноза, Snoz, Snoza, Snozy в несуміжних ареалах Славії, топографічна 

семантика твірних апелятивів – континуантів псл. *sъnoza / *sъnozъ 

опосередковано свідчать про мовну архаїку дністерського гідроніма Снозина ‹ 

псл. *sъnozina (‹ *sъnozъ / *sъnoza + -ina). 

Назви рр. Солóна (1) два ліві рук. Лімниці п. Дністра; між рр. Бережниця і 

Бабинка; нп Калуш, Добровляни, Хотінь, Підгірки, Студинка Калуськ. р-ну Івано-

Франків. обл.; 2) л. рук. Чечви л. Лімниці п. Дністра; нп Пійло, Калуш тих самих 

р-ну й обл.; 3) п. Сівки п. Дністра; між рр. Чачава і Кропивник; м. Калуш тієї 

самої обл. [467, c. 518]), пот. Солóний (1) пр. Раточини л. Тисьмениці п. Бистриці-

Тисьменицької п. Дністра; с. Попелі Дрогобицьк. р-ну Львів. обл.; 

2) п. Стривігору (Стрв’яжу) л. Дністра; смт Стара Сіль Старосамбірськ. р-ну тієї 

самої обл.; 3) смт Ділятин Надвірнянськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, c. 519]) 

мотивовані прикметником солóний(-а) на позначення смакових якостей води. 

Гідронімні паралелі відзначені в інших регіонах України (басейни Дніпра, Міусу, 

Сіверськ. Дінця, Тиси [467, сc. 518–519]) та на інослов’янських теренах: рос. 

Соленое – лімнонім у басейні Оки [479, c. 180], макед. р. Slana reka в басейні 
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Вардару [639, c. 112], хорв. пот. Slani Potok у басейні Сави, слвц. р. Slaná [632, II, 

c. 109], пол. гідроніми Słona, Słony (Potok) у басейнах Вісли й Одеру [750, c. 271]. 

Наведені назви постали способом онімізації відповідних апелятивів, що сягають 

псл. *solnъjь(-aja, -oje) або ж у результаті субстантивації першого компонента 

словосполучень Солона (‹*Solna(ja)) річка, Солоний (‹ *Solnъjь) потік, Солоне (‹ 

*Solno(je)) озеро. 

Назва пот. Солóтвина (1) п. Сигли п. Опору п. Стрия п. Дністра; 

с. Либохора Сколівськ. р-ну Львів. обл.; 2) п. Свічі (у верхів’ї) п. Дністра; 

с. Лолин Долинськ. р-ну Івано-Франків. обл.; 3) п. Розточок п. Лужанки пр. Сівки 

п. Дністра; нп Кальна й Розтоки тих самих р-ну й обл. [467, c. 520]) утворена 

лексико-семантичним способом від місцевого апелятива солóтвина ‘джерело із 

солоною водою’, ‘солоне болото’ [309, c. 166], ‘багнувате місце’ [384, 2, c. 236], 

‘багновище, мочарі’ [79, c. 433], який має паралелі на західнослов’янських 

теренах, зокрема: чеськ. і слвц. slatvina ‘болото на місці зарослої водойми’ [587, 

c. 253], слвц. slatvina ‘мочаристе місце’ [737, c. 76], пол. słotwina ‘мокре місце, 

мочар’ [680, c. 138], що сягають спільного джерела псл. *soltъvina, етимологічно 

спорідненого з псл. *soltina, *soltь [587, c. 253] (укладачі «Етимологічного 

словника української мови» лексему солотвина пов’язують із псл. *solь з 

незрозумілим структурним компонентом -t- [155, 5, c. 350]). Поширення 

гідронімних відповідників в інших регіонах України (басейни Зх. Бугу, Пруту, 

Сяну, Тиси [467, c. 520]), а також на інших слов’янських теренах (слвц. Slatvina в 

басейні Солоної [737, c. 76], пол. Słotwina в басейнах Вісли й Одеру [750, c. 272]) 

із закономірною місцевою рефлексацію звукотипу tolt свідчить про 

праслов’янську архаїку гідроніма Солотвина в басейні Дністра. 

Гідронім Солю́чка (р., л. Лінини л. Дністра; нп Тершів і Велика Лінина 

Старосамбірськ. р-ну Львів. обл.; варіант Солучка [467, c. 520]) етимологічно 

неоднозначний. О.М. Трубачов пояснював цю назву як неслов’янську, 

порівнюючи її з гідронімом Salontia (п. Рони на заході Швейцарії) ‹ дослов’ян. 

(давньоєвропейськ.) *salantĭa / *salanta › слов’ян. *solőtj- [525, сc. 131–132; 535, 

c. 36]. Ю. Удольф також yважав гідронім Солючка результатом еволюції 
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давньоєвропейської праформи *Sala(i)ant- ‹ *Sal- із гідросемантикою [755, c. 46]. 

В.П. Шульгач пояснює цю назву як генетично слов’янську, припускаючи такі 

можливі шляхи її розвитку з первісного етимона: 1) префіксально-суфіксальний 

дериват від кореня -луч- ‹ псл. *-lőč- ‹ *len-k- ‘гнути’: *Sъlőčьka (голосний ъ › о в 

наголошеній позиції); 2) утворення із суфіксом -ьк- від контактного 

мікротопоніма *Солука (пор. назву с. Солуки в Яворівському р-ні Львівської обл.) 

‹ *Со-лук-а, у якому -лук- ‹ *lők-; 3) як форма з ослабленою лабіалізацією 

голосного -у- в префіксі *су-: Солучка ‹ *Сулучка ‹ псл. *Sőlőčьka ‹ *Ső-lőč-ьka 

[587, c. 185]. 

На нашу думку, гідронім Солючка треба розглядати як фонетично 

вторинну форму щодо Солучка (форма Солючка відбиває книжний вплив пол. 

Soluczka [740, XI, c. 54]) внаслідок змішування -l- / -ł- на польськомовному ґрунті. 

Морфемний аналіз назви Солучка уможливлює такий її словотвір: Солучка ‹ 

Солука(и) + -ка (див. вище ойконім Солуки на Львівщині, в основі якого 

М.Л. Худаш yбачав антропонім *Солук [556, c. 193], пор. iще назву с. Солуків на 

Івано-Франківщині, якa, до речі, у польських джерелах зафіксованa як Sułukow, 

що дало підстави М.М. Габоракові трактувати ойконім Солуків ‹ Сулуків – посесив 

на -ів (‹ -ов) від місцевого антропоніма Сулук [82, c. 305]). Солука(и) ‹ особової 

назви Солук (прізвище на Львівщині [442, 2, c. 993]) ‹ *Сулук унаслідок 

ослаблення артикуляції голосного у в префіксі (В.П. Шульгач зводить цей 

антропонім до псл. *Sőlőkъ [596, c. 129]) або від апелятива сулука(и), пор. укр. 

діал. сулýка ‘межа між нивами’ [356, c. 68] ‹ псл. *sőlőkъ / *sőlőka (‹ *sъlękt’i) зі 

стрижневою семантикою кривизни, вигину. Щодо споріднених утворень пор. iще 

псл. *oblőkъ / *oblőka ‹ *oblękt’i [603, 28, сc. 27–28], *sъlőkъ(jь), *sъlőka ‹ *sъlękt’i 

[587, сc. 271–272; 659, III, c. 122], *orzlőkъ / *orzlőka ‹ *orzlękt’i [603, 33, сc. 273–

276]. 

Назва пот. Сóпіт (п. Стрия п. Дністра) зафіксована в однойменному селі 

Сколівського р-ну на Львівщині [467, c. 521]. Дослідники одностайні щодо 

слов’янської природи цього гідроніма. Я. Рудницький мотивував семантику 

гідронімооснови назви Сопіт укр. сопíти ‘шуміти’ [451, c. 40]. О.М. Трубачов 
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пояснював цей гідронім на основі відповідного географічного апелятива, що сягає 

псл. *sopotъ ‘джерело, ключ’ ‹ *sopěti [525, c. 220; 535, c. 141]. Польські 

дослідники Є. Налєпа і А. Бельхеровська характеризували семантику таких назв 

як шумливих джерел, потоків, річок [698, сc. 72–74; 616, c. 13]. Реконструкцію 

псл. *sopotъ [730, c. 274; 535, c. 141; 205, c. 48] здійснено на базі апелятивної й 

топонімної лексики, поширеної в різних слов’янських мовах, наприклад: укр. 

сóпіт ‘шум’ [158, 2, c. 896], болг. сòпот, макед. сопот ‘сильний потік’, серб. 

сопот, слвн. sopót ‘т. с.’ [66, c. 148], пол. sopot ‘джерело, місце, звідки витікає 

вода’ [669, c. 66], слвц. sopot ‘водоспад, вода, що шумить’ [672, c. 69]; гідроніми: 

Sopot у Болгарії [745, c. 389], Sopot у Сербії [730, c. 274], Sopot у Хорватії (басейн 

Сави) [632, II, c. 115], Sopot, Sopota, Sópote в Словенії [745, c. 389], Sopot у 

Словаччині, Sopoty в Чехії, Sopot, Sopoty в Польщі [698, сc. 72–74], ст.-полаб. 

Szupute ‹ *Sopot [697, c. 257], слов’янські топоніми на території інших держав: 

Σοποτόν у Греції, Sopot у Румунії [204, c. 48]. Спільнослов’янський ареал 

географічних термінів і гідронімів, похідних від псл. *sopotъ, дає підстави 

констатувати праслов’янську архаїку і для дністерської назви Сопіт. 

Гідронім Спрúня (л. Черхави л. Бистриці-Тисьменицької п. Дністра; 

нп Сприня (1569 р. – Sprinya [557, c. 351]), Монастирець, Черхава Самбірськ. р-ну 

Львів. обл. [467, c. 523], пол. Sprynia [740, XI, c. 149]) не має підтримки в системі 

діалектної лексики української та інших слов’янських мов. На нашу думку, до 

затемнення внутрішньої форми цієї назви могла призвести трансформація її 

фонетики – метатеза звукосполуки -ир- › -ри-: Сприня ‹ *Спирня. У такому разі 

основу *Спирн- можна порівнювати з рос. діал. пырнуть, спырнуть ‘збити’ [128, 

III, c. 547; IV, c. 362] ‹ і.-є. *pu-r- ‘бити, штовхати’ [759, II, c. 42], що дає підстави 

припускати базовий архетип *sъpyrna (*sъpyrn’a, імовірно, фонетично вторинний 

варіант yнаслідок впливу формально співвідносних основ на ’-а) ‹ *sъpyrnőti (-n- у 

структурі праформи *sъpyrna з’явилося в результаті морфологічного 

перерозкладу дієслівної основи із суфіксом -nő-, пор. схожий процес у назві 

р. Двіна ‹ *dvinőti ‹ *dvignőti [587, c. 82]). Семантику відновленого *sъpyrna 
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визначало твірне дієслово *sъpyrnőti ‘вдарити, штовхнути’. Отже, *Спирня – 

*‘річка із сильною течією’. 

Назву пот. Стéбний (с. Лімна Турківськ. р-ну Львів. обл. [467, c. 529]) 

Я. Рудницький пояснював як метафоричну, пов’язуючи її з апелятивом стéбен 

‘шов’ [451, c. 53] ‹ стібáти ‘прошивати наскрізь; прокладати стібки, шити’ [155, 

5, c. 418]. За такого тлумачення семантику гідронімооснови назви Стебний мала б 

мотивувати ознака *‘річка з витягнутим, нешироким руслом’. У зв’язку з цим 

закономірно постає питання, чи всі назви з основою Стебн- позначають вузькі 

гідрооб’єкти? Пор., наприклад: пот. Стéбне на Івано-Франківщині, пот. Стéбний 

у басейні Тиси [467, c. 529], пол. Stebny в басейні Вісли [750, с. 282]. Напевно, ні. 

Зазначені гідроніми постали, найімовірніше, способом трансонімізації ідентичних 

мікротопонімів чи ойконімів, на що вказують, зокрема, чеські назви нп Stebna, 

Stebno (‹ ст.-чеськ. jьstba) ‹ *Jьstъbьna [710, IV, сc. 165–166], пол. Istebna – 

ойконім, Izdebnica – гідронім у Сілезії (‘річка, що тече поблизу хат’ [699, 4, 

c. 50]), чеськ. р. Jistebnice (‘річка, що тече між ізбами’ [710, II, c. 165]). Наведені 

назви аналізуємо на основі відповідної апелятивної лексики, як-от: укр. стéбник 

‘комора’, чеськ. stébník ‘льох, у якому взимку розміщують вулики з бджолами’, 

пол. stebnik ‘т. с.’, похідної від базових стебний, stebny ‹ *jьstъba ‘дім, 

приміщення, господарство’ [155, 1, c. 382]. У формальній структурі вказаних 

лексем (апелятивів і топонімів) відбулася редукція початкового *jь- унаслідок 

занепаду слабкого ь у позиції перед сильним ъ, який в аналізованому потамонімі 

Стебний реалізувався в е під польськомовним впливом. На східнослов’янському 

ґрунті закономірна форма Стобний, пор. споріднені гідроніми рос. Стобна, 

Стобной у басейні Оки [479, сc. 66, 159]. Фіксація гідронімних (топонімних) 

паралелей із прикметниковою основою Стебн-, Стобн-, Stebn- у різних 

слов’янських ареалах уможливлює реконструкцію праформи псл. *jьstъbьnъjь (не 

представлена в [603]) ‘стосовний до *jьstъba’. 

У зв’язку з гідронімом Стебний з’ясовуємо мотивацію співвідносної назви 

пот. Стéбник (1) п. Ворони п. Бистриці-Надвірнянської п. Дністра; с. Гаврилівка 

Надвірнянськ. р-ну Івано-Франків. обл.; 2) п. Бистриці-Солотвинської л. Бистриці 
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п. Дністра; нп Стебник Івано-Франків. р-ну й обл. [467, c. 529]; 3) л. Опрашини 

п. Ворони п. Бистриці-Надвірнянської п. Дністра; смт Отинія Коломийськ. р-ну 

тієї самої обл. [79, сc. 440–441]) ‹ стебник ‹ *jьstъbьnikъ [525, c. 263]. Споріднена 

основа Ізб- (‹ *jьstъb-) представлена у верхньодністерському гідронімі Ізбéць 

(пот., п. Топільниці п. Дністра; с. Верхній Лужок Старосамбірськ. р-ну Львів. обл. 

[467, c. 220]), на архаїку якої вказують спільнокореневі потамоніми: рос. Избица в 

колишній Курській губ. [766, I, c. 123], пол. Izbica в басейні Одеру [659, сc. 136, 

139]. 

Назва пот. Стрíлка (п. Нічлави л. Дністра; м. Копичинці Гусятинськ. р-ну 

Тернопіл. обл.; варіант Стріла [467, c. 534]) утворена в результаті онімізації 

апелятива-метафори стрíлка ‘притока річки’ ‹ стрілá ‘т. с.’ [561, c. 212]. 

Дністерський потамонім виявляє етимологічні зв’язки з відповідними 

слов’янськими гідронімами (топонімами) за межами України, наприклад: рос. 

Стрелка – численні гідроніми в басейні Оки [479, сc. 81, 86, 146, 196, 222, 271], 

пол. Strzałka – назва р. в басейні Одеру [750, c. 289], пор. iще блр. ойконім Стралá 

на Гродненщині [175, c. 363], що свідчить про праслов’янську природу цих назв й 

уможливлює реконструкцію праформи *strělъka ‹ *strěla з імовірною семантикою 

*‘топооб’єкт витягнутої форми’ – *‘річка з витягнутою прямою течією’. 

Гідронім Стрýга (пот.: 1) л. Стривігору л. Дністра між рр. Рудний і 

Боложівка; с. Пиняни Самбірськ. р-ну Львів. обл.; 2) п. Гупалівки; с. Грусятичі 

Жидачівськ. р-ну тієї самої обл.; 3) пр. Калюсу л. Дністра; нп Струга, Мала 

Стружка Новоушицьк. р-ну Хмельниц. обл. [467, c. 534]) пояснюємо в системі 

відповідників ширшого ареалу, представленого українськими (у басейнах Десни, 

Прип’яті [467, c. 534]) й іншими слов’янськими потамонімами, наприклад: рос. 

рр. Струга в басейні Оки [479, c. 134], блр. Стругі – гелонім, болг. Стрýга – 

назва місцевості з потоками [587, c. 260], відгідронімний ойконім Struga в 

Македонії [661, c. 414], хорв. рр. Struga в басейні Сави [632, II, c. 122], p. Struga в 

Словенії [618, II, c. 227], слвц. pp. Struga в басейні Морави [768, сc. 276–277], пол. 

pp. Struga в басейнах Вісли й Одеру [660, сc. 21, 44; 659, сc. 5, 15]. В основі 

наведених назв – місцеві географічні апелятиви на зразок укр. діал. стрýга 
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‘проточний рукав річки’, ‘потік’, ‘центральна течія річки’ [320, c. 251] ‹ 

гідроапелятива псл. *struga [285, c. 133; 535, c. 141]. 

Потамонім Студéний (пот.: 1) л. Гнилої Липи л. Дністра між рр. Зелений і 

Бабуховий; нп Подусільна Перемишлянськ. р-ну Львів. обл., Стратин, Добринів, 

Пуків, Путятинці Рогатинськ. р-ну Івано-Франків. обл.; 2) п. Раковиці (Ракового) 

л. Бистриці-Солотвинської л. Бистриці п. Дністра; нп Космач, Раковець 

Богородчанськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, с. 536]) прозорий щодо своєї 

словотвірної і семантичної мотивації. В основі назви - місцевий апелятив 

стýдéний ‘холодний’ [384, 2, c. 262] ‹ псл. *studenъjь – дериват від *studiti 

‘холонути’. Дністерський гідронім Студений, а також його відповідники в інших 

водозборах України [467, c. 536] – органічні складники спільнослов’янської 

системи ідентичних потамонімів, представленої рос. пот. Студеный [766, III, 

сc. 422–423], макед. рр. Studena, Studena reka, Studena voda [639, сc. 59, 113, 183], 

серб. р. Студена (Герцеговина), хорв. p. Studena (Істар), слвн. Studena [205, 

c. 299], слвц. р. Studená voda [683, c. 71], чеськ. пот. Studený, Studený potok [632, II, 

c. 124], пол. пот. Studziany, р. Studziena в басейнах Вісли й Одеру [750, c. 290].  

Гідронімооснову Студен- відбиває також дністерський потамонім 

Студéнка (р., пр. Малої Ушиці п. Ушиці п. Дністра; Хмельниц. обл. [467, c. 536]), 

що утворений лексико-семантичним способом від аналогічного географічного 

апелятива на зразок рос. діал. стýденка ‘холодна джерельна вода’ [128, IV, c. 347], 

пол. studzianka ‘криниця; джерело’ [741, VI, c. 484] та ін. ‹ псл. *studenъka – 

дериват від *studenъjь + суфікс -ъka. Назва Студенка в басейні Дністра, а також 

гідронімні паралелі в інших регіонах України (басейни Ужа, Горині [467, c. 536]) і 

Славії – рос. Студенка в басейні Оки [479, сc. 93, 97, 175, 197], макед. р. Studenka 

в басейні Вардару [639, c. 59], слвц. р. Studienka в басейні Іплю [683, c. 71], пол. 

рр. Studzianka, Studzienka в басейнах Вісли й Одеру [750, c. 290], мотивовані 

відповідними лексемами з гідросемантикою, демонструють загальнослов’янське 

поширення й праслов’янську хронологію. 

Назва пот. Стýдня (п. Студениці л. Дністра; с. Солобківці Ярмолинецьк. р-

ну Хмельниц. обл. [467, c. 537]) належить до гідронімів із широкими ареальними 
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зв’язками в межах Славії, на що вказують, зокрема, блр. Студня Каменная – 

ойконім (відгідронімний) на Мінщині [724, VIII, c. 614], р. Studńa в Словаччині 

[618, II, c. 231], пол. Studnia – лімнонім у басейні Вісли [750, c. 290] та ін. 

Наведені назви постали в результаті онімізації відповідних географічних 

апелятивів, пор., наприклад: укр. стýдня ‘колодязь’ [463, 4, c. 221], блр. стýдня 

‘т. с.’, ‘ополонка в річці’ [610, c. 182], ст.-чеськ. studňě ‘колодязь’, слвц. studňa 

‘т. с.’ [682, c. 483], пол. studnia ‘т. с.’ [741, VI, c. 483], н.-луж. studńa ‘т. с.’ [546, 

ІІІ, c. 787] ‹ псл. *studьn’a ‘джерело’ – дериват із суфіксом -ьn’a від *studъ ‘холод’ 

[625, c. 585]. 

Гідроніми Сýржа (рр.: 1) л. Жванчика л. Дністра; як л. Жванця л. Дністра; 

між рр. Ямпільчик і Китроси; нп Кадиївці, Суржа, Нагоряни Кам’янець-

Подільськ. р-ну Хмельниц. обл.; 2) п. Царилунги п. Дністра; нп Кельменці, 

Ленківці та ін. Кельменецьк. р-ну Чернівец. обл.; варіант Шурша [467, c. 540]) не 

мають однозначної інтерпретації в колі дослідників. О.М. Трубачов кваліфікував 

подільську назву як генетично слов’янську, виводячи її від праформи *ső-rъdja 

[525, c. 264]. Ю.О. Карпенко буковинський гідронім Суржа вважав генетично 

дослов’янським утворенням, припускаючи його зв’язок із потамонімами Сура 

(пор. назву р. Сурá в басейні Пд. Бугу [467, c. 540]) й Сурож [221, c. 192]. У цьому 

поясненні, на жаль, незрозуміло, яким чином структура гідроніма Сура пов’язана 

із Суржа. Р.М. Козлова етимологізує назву Суржа на основі праформи *Sъrgja (› 

*Sъrža) ‹ *sъrg- (‹ *sъrgati), враховуючи можливість різнофонемної реалізації 

кореневого -ъr- на слов’янському ґрунті (-ар-, -ер-, -ир-, -ур-). Семантику твірної 

основи *sъrg- дослідниця відновлює в системі спорідненої, на її думку, лексики, 

як-от:  укр. діал. шáрга ‘буря, дощ iз вітром’, ‘сира вітряна погода’ (інакше див.: 

[155, 6, сc. 381–382]), блр. діал. шýрга ‘дощ iз вітром’, шарга ‘буря’, рос. діал. 

шурга ‘буря, заметіль’, слвц. діал. šurga ‘негода, дощ iз вітром’, пол. szarga ‘буря’ 

[265, c. 122]. М.М. Торчинський і Н.М. Торчинська відносять Суржу до 

етимологічно незрозумілих назв [521, c. 448]. Аналізуючи гідронім Суржа, слід 

yраховувати його структурні відповідники в інших слов’янських регіонах, 

наприклад ойконіми: блр. Суржа на Вітебщині, рос. Суржа в колишніх 
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Воронезькій і Курській губ. [724, VIII, c. 647], які Р.М. Козлова також розглядає в 

етимологічному гнізді *Sъrgj- › *Sъrž- [265, c. 122]. На нашу думку, гідроніми 

(топоніми) Суржа (варіант буковинської Суржі Шурша фонетично вторинний до 

Суржа. Субституцію початкового с / ш підтверджують місцеві діалекти: 

шушиниці ‘сушня’ [466, c. 681] ‹ сушениці. Крім цього, зміна Суржа › Сурша › 

Шурша могла відбутися внаслідок зближення основи Сурж- із шуршáти 

‘шарудіти, шелестіти’ [155, 6, c. 494]) можна пояснювати в колі співвідносних 

словоформ на зразок рос. діал. суржá ‘рум’янець на обличчі’, суржáвый ‘темно-

коричневий, кольору іржі’ [464, 42, сс. 276–277] ‹ *sőrъdja (праформу відновив 

О.М. Трубачов; див. вище) › *sőrъža – дериват із префіксом *ső- (вказував на 

подібність (чи відповідність) до предмета, ознаки, вираженої твірною основою, 

пор. схожі утворення суглей, супісок) й основою -rъdj-, етимологічно пов’язаною з 

*rъdja ‘іржа’. У цьому ж семантичному контексті стає зрозумілим і значення рос. 

суржá ‘рум’янець’: рум’янець ‹ рум’яний ‘який має червоний або рожевий колір’, 

‘червонуватий, золотисто-коричневий відтінок’ ‹ *rudměnъ ‹ *rudъ [155, 5, c. 141]. 

Семантику реконструйованого географічного апелятива *sőrъdja › *sőrъža 

мотивувало значення кореня -rъdj-, пор., наприклад, спільнокореневі географічні 

апелятиви: укр. діал. иржáвець, ржáвець ‘болото, іржава річка’, иржáвина ‘місце 

з іржавою водою’, ржíя ‘болото, де утворюється жовта залізна руда’ [155, 2, 

c. 316], рос. діал. ржавецъ ‘іржаве болото, джерела з-під буро-залізної руди’ [128, 

IV, c. 95], блр. діал. ржáва ‘іржаве болото з окисом заліза у воді’, ржáўка ‘іржаве 

болото’ [610, сc. 164–165]. Пор. також споріднені українські гідроніми з основою 

Іржав- / Ржав-: Ржáвець, Ржáвий, Ржáвина, Ржáвка, Ржáвчик, Іржáвець, 

Іржáвка в різних регіонах [467, сc. 223, 460]. 

Назва р. Сутúска (л. Дністра; між рр. Кисерняк і Кам’янка; Вінниц. обл.; 

пор. iще с. Сутиска Тиврівськ. р-ну Вінниц. обл. [467, c. 541]), ймовірно, 

вторинна щодо контактного топоніма (мікротопоніма), мотивованого 

географічним апелятивом сýтісок / сýтиска. На це начебто вказує негідронімна 

семантика цих лексем у різних слов’янських мовах, наприклад: укр. сýтісок ‘дуже 

вузька й тісна вулиця, тісний прохід’ [463, 4, c. 232], серб. і хорв. sutjeska ‘вузька 
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гірська ущелина’, чеськ. soutěska ‘т. с.’ [197, c. 227], слвн. soteska ‘вузька долина’ 

[619, III, c. 294] ‹ псл. *sőtěskъ / *sőtěska [197, c. 227; 286, сc. 99–100; 95, c. 33; 155, 

6, c. 485]. Стосовно можливої вторинності гідроніма Сутиска до відповідного 

топоніма (мікротопоніма) пор. споріднені власні географічні назви в різних 

слов’янських регіонах: давньоукр. Сутѣска – назва міста на Волині [540, c. 448], 

ойконіми Сутиски на Вінниччині (див. вище) й Сумщині [543, c. 526], серб. 

Сýтjеска – назва ниви [136, c. 121], чеськ. Soutěsky – ойконім [710, IV, c. 139], 

пол. Sąciaska – назва міста [716, c. 340]. З іншого боку, поширення гідронімів на 

зразок укр. Сутиска на різних слов’янських територіях, як-от: макед. р. Сáтеска 

[205, c. 297], серб. р. Сутjеска (Герцеговина [429, c. 878]), ст.-слвн. р. Zoteska 

(1318 p. [618, II, c. 210]), слвц. р. *Sutéča в басейні Морави (fluvius Zutiska [768, 

c. 95]), похідний пол. гідронім Sąciasnik [750, c. 246], свідчить про ймовірний 

розвиток у твірних апелятивів *sőtěska гідросемантики, наприклад: *‘річка 

(потік), що тече у вузькій долині (ущелині)’. На підтримку такого припущення 

наведемо споріднені щодо мотивації семантики гідронімооснови назви річок – 

укр. Тіснúй у басейні Верхнього Дністра [467, c. 566], слвн. Tesnica [618, II, 

c. 258], пол. Cieśnica в басейні Одеру [659, c. 204] та ін. 

Гідроніми Сухá (1) потч., п. Кам’янки п. Опору п. Стрия п. Дністра; 

с. Кам’янка Сколівськ. р-ну Львів. обл.; 2) р., п. Мити п. Стрия п. Дністра; 

сс. Мита, Сухий Потік y тих самих р-нi й обл. [330, c. 73]; 3) пот., л. Мурафи 

л. Дністра; нп Джурин, Пожлівка і Веденівка Шаргородськ. р-ну Вінниц. обл. 

[467, c. 542]), Сухúй (пот.: 1) п. Колодниці п. Дністра між рр. Рибний і Селянка; 

2) с. Верхній Лужок Старосамбірськ. р-ну Львів. обл. [467, c. 546]), Сухúй Пóтік 

(пот.: 1) л. Опору п. Стрия п. Дністра; с. Гребенів Сколівськ. р-ну Львів. обл.; 

2) л. Рибника п. Стрия п. Дністра; с. Рибник Дрогобицьк. р-ну тієї самої обл. [330, 

c. 73]) мають численні паралелі в різних регіонах України [467, сc. 546–547] і 

Славії: рос. Сухая, Сухий у басейні Оки [479, сc. 15, 17, 22, 40, 72, 121], макед. 

Suha reka в басейні Вардару [639, сc. 92, 93, 163, 272], хорв. Suha в басейні Сави, 

слвн. Suha, чеськ. Suchá [632, II, сc. 126–127], слвц. Suchá rieka, Suchý potok у 

басейні Вагу [674, сc. 142–143], Suchý potok у басейні Нітри [655, сc. 187–188]. В 
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основі зазначених назв - місцеві рефлекси псл. *suxъjь(-аja) на позначення 

гідрооб’єктів, що пересихають. Наведені гідроніми могли постати також і в 

результаті субстантивації першого складника словосполучень Суха (‹ *Suxa(ja)) 

річка, Сухий (‹ *Suxъ(jь)) потік. 

Назву пот. Тáйна (п. Гнилої п. Збруча п. Дністра; нп Іванівка, Малий 

Говилів і Великий Говилів Теребовлянськ. р-ну, Хоростків, Хлопівка, Увисла, 

Старий Нижбірок, Самолосківці та ін. Гусятинськ. р-ну Тернопіл. обл. [467, 

c. 553]) тлумачимо в системі аналогічних за структурою гідронімів в інших 

регіонах України і Славії, пор., наприклад, лімноніми Тайне на Волині, Тайное в 

Білорусі, рос. Тайный – назва яру в басейні Сіверського Дінця [587, c. 290], болг. 

р. Тайнá [205, c. 307], слвн. р. Tajna [618, II, c. 253], пол. оз. Tajno в басейні Вісли 

[660, сc. 168, 207]. Гідронімооснову наведених назв мотивувала ознака 

‘прихований (-а, -е)’, відображена прикметниками на зразок укр. тáйний 

‘таємний’ [463, 4, c. 243] ‹ псл. *tajьnъjь. Очевидно, під час номінації таких 

гідрооб’єктів увагу було закцентовано на ‘тихій, ледве чутній течії води’ або на 

‘здатності річок зникати під землею’. З погляду словотвору зазначені назви можна 

кваліфікувати як результат онімізації відповідного прикметника або ж 

субстантивації першого складника словосполучення Тайна(я) (‹ *Tajьna(ja)) річка, 

Тайний (‹ *Tajьnъjь) потік, Тайноє (‹ *Tajьno(je)) озеро. 

Гідронім Тéмна (р., п. Збруча л. Дністра; між рр. Бурдяковецький і 

Керниця; Тернопіл. обл. [467, c. 557]) прозорий щодо мотивації внутрішньої 

форми. В основі потамоніма - прикметник тéмний(-а), що характеризував 

відповідний відтінок води. Аналогічні гідроніми поширені в різних регіонах 

України і Славії: рр. Тéмна в басейнах Дніпра й Пд. Бугу [467, c. 557], рос. 

р. Темная в басейні Оки [479, c. 145], макед. пот. Temen dol у басейні Вардару 

[639, c. 71], слвц. р. Temná в басейні Вагу [674, c. 152], пол. гідроніми Ciemna, 

Ciemne, Ciemno в басейнах Вісли й Одеру [660, сc. 113, 114, 122; 659, сc. 50, 227, 

242, 267]. З погляду словотвору це лексико-семантичні деривати від місцевих 

континуантів псл. *tьmьnъjь(-аja, -ojе) або ж субстантивовані форми перших 



237 

компонентів словосполук Темна (‹ *Tьmьna(ja)) річка, Темний (‹ *Tьmьnъjь) 

потік, Темне (‹ *Tьmьno(je)) озеро. 

Назву пот. Троя́н (л. П’янки п. Мизунки л. Свічі п. Дністра; Івано-Франків. 

обл. [467, c. 573]) деякі дослідники пов’язують iз етнонімом Троян (назва 

поганського божества [166, c. 86; 79, c. 250]. Щоправда, М.М. Габорак припускає 

й альтернативне тлумачення дністерського гідроніма, вбачаючи в його основі 

незбережене *trojanъ ‘потік, що складається з трьох приток’ [79, c. 250]. На нашу 

думку, складно обґрунтувати міфологічну природу гідроніма Троян із огляду на 

брак позамовної інформації, яка б підтверджувала сліди вшанування культу 

теоніма Троян [546, IV, c. 107] у досліджуваному ареалі та в інших слов’янських 

регіонах. Як зазначає І.М. Желєзняк, відомості про бога Трояна скупі й не дають 

змоги відновити всієї сукупності його ознак і місця в слов’янському пантеоні 

[166, сc. 80–81]. Гідронім Троян можна етимологізувати в колі спорідненої 

апелятивної лексики на зразок: укр. троян ‘батько, що має трьох близнят’, ‘трійка 

коней’ [463, 4, c. 288], діал. троя́н ‘конюшина лучна’ (похідне від три [155, 5, 

c. 643]), діал. (бойк.) трояниць ‘плуг із трьома залізами’ [384, 2, сc. 302–303] ‹ 

троянець ‹ троян, блр. діал. трояны ‘тризубні вила’ [536, 5, c. 155], чеськ. діал. 

trojani ‘трійнята’ [166, c. 78–79], пор. iще псл. *Trojanъ ‹ *trojь (із семантикою 

потрійності) + суфікс -anъ [319, c. 215]. Очевидно, саме ознака потрійності й 

характеризувала семантику основи гідронімів Троян у басейні Дніпра, Троѧнъ у 

колишньому Молдавському князівстві [166, сc. 78–79], Трóянка в басейні Пд. Бугу 

[467, c. 573], пол. Trojan – назва ставу в басейні Вісли [660, c. 303], пор. також 

інші топоніми: мікротопоніми Троян (пол. Trojan) на Львівщині та Івано-

Франківщині [740, XII, c. 479]. За такого пояснення гідронімооснова Троян- ‹ 

троян ‹ псл. *trojanъ ‘потрійний’: *‘річка (потік), що розділяється на три русла’, 

‘річка (потік), утворена злиттям трьох рукавів’. На підтримку такої 

реконструйованої семантики наведемо типологічно споріднений гідронім 

Трóїстий у басейні Сіверського Дінця [467, c. 572]. Слов’янський ареал 

споріднених утворень можна розширити також на основі зх.-слов’ян. ойконіма 

Trojan (Саксонія) ‹ імені *Trojan [659, II, c. 524]. 
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Гідронім У́крядь (п. Великої Славки п. Опору п. Стрия п. Дністра; 

с. Ялинковате Сколівськ. р-ну Львів. обл. [330, c. 75]), наскільки відомо, ще не був 

предметом етимологічного аналізу. Формальна структура цієї назви уможливлює 

її розгляд як утворення з основою укр- й архаїчним суфіксом -ядь, що 

оформлював відіменні деривати (пор., наприклад: *čьrn’adь, *gnilědь [603, 4, 

c. 150; 6, c. 174]. Значення основи укр- допомагають установити споріднені 

лексеми з тим самим коренем, наприклад: укр. ýкрий ‘прикрий; нудотно-

солодкий’, ýкро ‘важко, тяжко’, які укладачі «Етимологічного словника 

української мови» зводять до псл. *kr- ‘різати’, ускладненого префіксом *u- [155, 

6, c. 28]. Лексема укрий має значення ‘прикрий’, що уможливлює її порівняння з 

прикметником прúкрий, який, крім інших, реалізував також топографічне 

значення ‘крутий, стрімкий (про берег, гору)’‹ псл. *prikrъ ‹ *pri- + -kr- ‹ *ker- / 

*kr- ‘різати’ [155, 4, c. 571]. Для укр. ýкро ‘важко, тяжко’ І.П. Петлєва 

реконструює праформу *ukro зі стрижневою семантикою ‘біля краю’, 

розглядаючи його разом із псл. *prikro (‹ *prikrъ) ‘при краї’. Отже, і *ukro, і 

*prikro – префіксальні деривати від тієї самої основи з нульовим ступенем *kr- 

‘різати’ [411, сc. 44–45] (інакшу реконструкцію праформ для апелятивів прикрий, 

прикро, укро пропонує Р.М. Козлова: *рrіkъra / *prikъrъ, *őkъra, *őkъrъ [261, 

сc. 45–46]). На підтвердження відновлених *prikrъ › *prikrо, *ukro ‹ *ukrъ 

наведемо псл. *jьzkrъ (реконструкцію здійснено на основі південнослов’янського 

матеріалу з базовим значенням ‘близько, неподалік’) ‹ *jьz-krъ ‹ *kr- ‘різати’ [603, 

9, c. 38]. На підставі викладеного гідронім Укрядь кваліфікуємо як лексико-

семантичне утворення від незбереженого апелятива *ukrędь (‹ *ukr- ‹ *ukrъ(jь) + 

*-ędь24) *‘круті, стрімкі береги річки’. 

Назву пот. Урúв (п. рук. Лімниці п. Дністра; між рр. Чечва і Селянка; 

Івано-Франків. обл. [467, c. 580]) пояснюють як результат онімізації 

географічного апелятива на зразок рос. діал. урив ‘високе круте урвище річкового 

                                                            
24 Топоніми із суфіксом -jадь, утворені від ідентичних апелятивів, належать до архаїчного словотвірного типу з 
огляду на те, що структурна модель із цим формантом уже давно непродуктивна в усіх слов’янських мовах [142, 
c. 217]. Праслов’янський суфікс *-ędь первісно позначав збірну семантику [395, c. 149]. 
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схилу, підмите водою’ [79, c. 476], із чим не можна не погодитися. Лексему *урив 

(‹ уривáти ‘відривати, виривати, обривати’ [463, 4, c. 350]) відносимо до 

праслов’янського лексичного фонду, що уможливлюють як спільнокореневі 

віддієслівні апелятиви, так і споріднені гідроніми, поширені в сучасних 

слов’янських мовах, наприклад: укр. обрúв ‘урвище’, ‘стрімкий урвистий берег’ 

[320, сc. 238–239] ‹ псл. *obryvъ ‹ *obryvati [603, 29, сc. 137–138], псл. *orzryvъ із 

семантикою ‘тріщина, обрив’ у деяких слов’янських мовах ‹ *orzryvati I [603, 34, 

сc. 236–237]; укр. Обрúв у басейні Азовського моря [467, c. 393], пол. Zarywy в 

басейні Вісли [750, c. 329] ‹ zaryw- та ін. Наведені факти дають підстави 

реконструювати праформу *uryvъ, збережену в основі гідроніма Урив 

(Т.М. Богоєдова, до речі, відновлює i прагідронім *Uryvъ [35, c. 24]) ‹ *uryvati, що 

етимологічно споріднена з *urъva / *urъvъ (пор. болг. ýрва ‘прохід із навислими 

скелями’, укр. ýров ‘ущелина з навислими скелями’ [288, c. 30]) на основі 

апофонії ū / ŭ. 

Потамонім У́річ (р., л. Стрия п. Дністра; с. Урич Сколівськ. р-ну Львів. обл. 

[467, c. 580]) безпосередньо пов’язаний із суміжним ойконімом Урич, який має 

також варіант Уреч [451, c. 47], Уречь [724, IX, c. 305]. Назву Уріч (Уреч, Урич) 

розглядаємо як видозмінену форму від *Уріччя (важливо відзначити, що ойконім 

Урич має ще місцевий варіант Уріче [551, с. 186]), яка структурно споріднена з 

мікроойконімом Уріччя (с. Біле Володимирецьк. р-ну Рівнен. обл. [470, 2, c. 424]), 

блр. Urzecza – гідронім у колишній Мінській губ. [740, XII, c. 822], Урэчча – 

ойконіми в Мінській і Могильовській обл. [437, c. 269; 436, c. 178], Уречь (Urzecz) 

– назва фільварку в колишній Мінській губ., Урич – мікротопонім (с. Камень 

Пінськ. р-ну), Уречье (Urzecz) – ойконім у колишній Віленській губ. [724, IX, 

c. 305]. В основі гідроніма *Уріччя - географічний апелятив *уріччя, значення 

якого допомагає відновити пол. urzecze ‘місцевість над річкою’ [741, VII, c. 358]. 

Наведені лексеми постали в процесі місцевого розвитку псл. *urěčьje – дериват із 

префіксом (прийменникового походження) *u- і суфіксом + *-ьje від *rěka. 

Реконструйоване *urěčьje – органічний складник структурно-семантичного ряду 

співвідносних праформ *obrěčьje ‘місцевість біля річки’ [603, 29, c. 68], 
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*medjirěčьje / *medjurěčьje ‘межиріччя’ [603, 18, с. 51], *nadъrěčьje ‘місцевість над 

річкою’ [603, 22, c. 18], *porěčьje ‘т. с.’ (пор. хорв. Poreč – ойконім, серб. і хорв. 

porječje ‘місцевість над річкою’ [738, III, c. 141]), *sőrěčьje (пор. споріднене ст.-

рос. (XVII ст.) суречище [423, c. 153]), *zarěčьje (пот. Зарíччя п. Стрия п. Дністра; 

Львів. обл. [467, c. 207]). Запропоноване пояснення гідроніма Уріч спростовує 

гіпотезу Ю.О. Карпенка, відповідно до якої Уріч (Урич) ‹ і.-є. *ur- ‹ *ùer- [232, 

c. 44]. 

Гідронім Чев (р., басейн Дністра; м. Калуш Івано-Франків. обл.; форма Р. в. 

Чви [467, c. 602]) О.І. Іліаді етимологізує як континуант псл. *Čьvъ зі стрижневою 

семантикою ‘повноводдя’ [193, сc. 99–100] ~ *čьvati ‘розбухати, надуватися’ [603, 

4, c. 179]. Назва Чев, на думку цього дослідника, може мати й альтернативне 

пояснення – на основі укр. чвáти ‘цькувати, лаяти’ (‹ псл. *ščьvati [155, 6, c. 288]). 

У цьому разі семантику гідронімооснови назви Чев мотивувала ознака 

*‘руйнувати чимось гострим’ [193, сc. 99–100]. Версія про структурно-

семантичний зв’язок етимона гідроніма Чев із дієслівною основою *čьvati 

‘розбухати, надуватися’ не викликає заперечень. Слід зазначити лише, що 

реконструйоване *Čьvъ не відбиває історичної форми цієї назви – Чьвь, на що 

вказують писемні джерела: 1564 р. nad rzeką Czew, na rzecze Czwy [467, c. 602]. З 

огляду на це точнішою видається реконструкція архетипу *čьvь – безафіксний 

дериват iз основою на -ĭ від *čьvati ‘розбухати, надуватися’: *‘річка, що 

розширює свою заплаву під час повені’. З іншого боку, гідронім Чев можна 

етимологізувати як утворення від і.-є. *keù- ‘гнути, згинатися’, яке на ґрунті 

праслов’янської мови дало *čьvь. На підтримку такого пояснення гідроніма Чев 

наведемо споріднені лексеми: рос. діал. чéва ‘дерев’яна палка з випуклістю на 

кінці й загнутим гачком, яким чіпляють рибу’ [420, c. 187], з яким формально 

співвідносний і гідронім рос. Чов (Чев) у басейні Пн. Двіни [766, V, c. 191], пор. 

iще спільнокореневе псл. *čьvorъ із семантикою ‘сучок, вузол’ ‹ *čьv-orъ ‹ і.-є. 

*keù- ‘гнути, згинатися’ [603, 4, c. 179]. Отже, Чев ‹ *čьvь *‘річка з вигнутим, 

викривленим руслом’. 
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Назву пот. Чéча (л. Раточини л. Тисьмениці п. Бистриці-Тисьменицької 

п. Дністра; нп Попелі, Ясениця-Сільна, гирло біля с. Дережичі Дрогобицьк. р-ну 

Львів. обл. [467, c. 608]) О.С. Стрижак виводив від первісного *t’eča ‘течія’ 

внаслідок асимілятивних змін на місцевому (діалектному) ґрунті: т’ › ч під 

впливом наступного ч [494, c. 184]. Таке пояснення небезпідставне, оскільки має 

підтримку в середовищі апелятивної лексики, яка ілюструє аналогічні фонетичні 

зміни (т’ › ц’ › ч), наприклад: укр. діал. чешко ‹ тєжко ‘тяжко’ [494, c. 184], 

чеченє ‘тічка вовків’ ‹ *теченє [155, 6, c. 315], ч’ічка ‹ т’ічка ‘посудина у вигляді 

ріжка, куди кладуть брус для коси’ [139, c. 66]. Еволюцію первісного *Т’еча › 

Чеча підтверджують також апелятиви з гідросемантикою: укр. діал. чеч ‘потік’ 

[384, 2, c. 268], блр. діал. чэч ‘проточина, частина водойми, що не замерзає’ [536, 

5, c. 317], ‘ополонка в річковій кризі’ [610, c. 205] ‹ *т’еч, пор. укр. теч, тéча 

‘рідина’ [155, 5, c. 536], діал. теч ‘течія річки, потоку’, теча ‘т. с.’ [561, c. 217], 

макед. тéча ‘потік’ [108, c. 165]; гідроніми: рос. Чеча в колишній Казанській губ., 

Чечка в колишній Владимирській губ. [766, V, сc. 174, 176] ‹ *Т’еча, *Т’ечка, Теча 

в басейні Оки [479, c. 46], пол. Ciecza в басейнах Вісли й Сяну [750, c. 62]. 

Наведені факти уможливлють реконструкцію псл. *tekja, *tečь із семантикою 

‘течія (річки, потоку)’. Із гідронімом Чéча етимологічно пов’язана назва 

пот. Чéчва (л. Лімниці п. Дністра; нп Суходіл, Луги, Спас, Верхній і Нижній 

Струтинь, Рожнятів, Сваричів Рожнятівськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, c. 608]). 

Я. Рудницький пов’язував цей гідронім iз діал. чичва ‘трава на болотистому 

ґрунті’ [451, c. 53], ‘погане болотяне сіно’ (неясне [155, 6, c. 329]) ‹ *чечва, пор. 

iще місц. чéчва ‘заболочена місцевість’ (с. Тростянець Долинськ. р-ну Івано-

Франків. обл. [206, с. 145]). О.С. Стрижак припускав, що Чечва постала із *Сочва 

(як чечевиця ‹ сочевиця) або *Сечва (пор. сéча [494, c. 70]). В.Е. Орел розглядав 

гідронім Чечва як результат розвитку псл. *čečьva, не вказуючи на його 

словотвірні й семантичні зв’язки [388, c. 161]. На нашу думку, Чечва ‹ *Т’ечва ‹ 

*Течва – результат онімізації апелятива тéчва ‘течія’ [155, 5, c. 536] ‹ псл. *tečьva 

– дериват із малопродуктивним суфіксом -ьv- від основи *tek-: *tekt’i. Щодо 
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афіксально споріднених утворень пор. псл. *gőžьva, *vižьva [587, сc. 313–314] 

тощо. 

Гідронім Чýта (пот., л. Лімниці п. Дністра; нп Липовиця, Ясень, 

Перегінське та ін. Рожнятівськ. р-ну Івано-Франків. обл.; там само і ліс Чута [467, 

c. 616]) не має однозначної етимології. О.М. Трубачов уважав цю назву 

вторинною щодо ороніма Чута, пов’язуючи його, услід за Я. Рудницьким, із 

румун. cĭuta ‘лань’ [451, c. 75; 525, c. 268]. Натомість В.В. Лучик висловлює 

сумніви щодо пропонованої номінації топооб’єктів без використання відповідних 

для таких моделей словотвірних засобів [304, c. 16], пор., наприклад, гідроніми 

Оленка в басейні Дністра (варіант Олен’ій; див. далі), Олень у басейні Пд. Бугу 

(варіант Еленья [467, c. 397]). Зв’язок гідроніма (ороніма) Чута і румун. cĭuta 

‘лань’ малопереконливий іще й з огляду на те, що румун. апелятив, утворений від 

ад’єктивної основи ciut / şut ‘безрогий’, мав би укр. відповідник шут(а), пор. укр. 

діал. шýтий ‘безрогий; безхвостий; безвухий’ [155, 6, c. 496]. У такому разі треба 

було б очікувати гідронімооснову Шут- (у досліджуваному регіоні таких 

топонімів немає), а не Чут-. Крім цього, гідронім Чута має паралелі на інших, не 

суміжних із Карпатами, українських теренах, наприклад: назви рр. Велúка і Малá 

Чýта (басейн Дніпра), які В.В. Лучик пояснює на базі дієслівної основи чути ‹ 

псл. *čuti ‘відчувати, помічати, пізнавати, чути, слухати, стерегти, охороняти, 

берегти’, припускаючи можливу еволюцію такої семантики у двох протилежних 

напрямах: 1) ‘спокійна, затишна місцевість’; 2) ‘шумна місцевість’. Такі ознаки, 

на думку дослідника, могли характеризувати семантику як потамоніма, так і 

ороніма чи мікротопоніма [304, c. 17]. Пор. у цьому контексті лит. гідронім Čiũt-

upis ‘повільна, тиха річка’ [757, c. 78]. Гідронімооснова Чут- представлена також 

у назві р. Чутка в колишній Вологодській губ. Росії [766, V, c. 210]. Р.М. Козлова 

iнакше тлумачить етимон гідронімів Чута, розглядаючи їх як фонетично 

трансформовані форми від первісного *Чьлта (› *Чулта › Чута внаслідок 

випадіння плавного -л-) ‹ псл. *čьlta ‹ і.-є. *(s)kel- ‘гнути, згинати’ [216, c. 134]. 

На наш погляд, гідроніми Чута слід етимологізувати в системі похідних 

лексем від псл. *čuti (див. вище), як-от: укр. чутíти ‘гудіти’ [158, 2, c. 108], 
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чуткúй ‘такий, якого можна чути’ [463, 4, c. 479], рос. чýтко ‘голосно, чутно’, 

чуть ‘голос, звук, шум’ [603, 4, c. 136] та ін. Відповідно до викладеного Чута – 

лексико-семантичне утворення від пасивного діприкметника мин. часу *čuta / 

*čutъ [603, 4, сc. 134–135] із семантикою *‘гучна річка’. Таку мотиваційну ознаку 

опосередковано підтверджує топографічна характеристика місцевості, де тече 

р. Чута: це річка із сильною гірською течією, що починається з джерела в 

лісистому Бескиді (курсив наш. – С.В.) [740, I, c. 883]. За такого пояснення 

гідроніма Чута робимо висновок про первинність назви гідрооб’єкта щодо 

суміжного ороніма. 

Назва пот. Шереня́ (л. Труханового п. Стрия; с. Труханів Сколівськ. р-ну 

Львів. обл. [330, c. 79]) містить основу Шерен-, яку можна етимологізувати в колі 

відповідної апелятивної лексики, наприклад: зх.-укр. шерень ‘іній, ожеледиця’, 

‘лід, що дрейфує’ [158, 2, c. 1087], діал. (бойк.) шерен ‘легко промерзла вода в 

річці’, ‘крига’ [384, 2, c. 381]. Етимологи кваліфікують ці словоформи як 

фонетично вторинні (субституція ш / с) щодо серен / серень із аналогічною 

семантикою: укр. сéрéн ‘замерзлий твердий сніг; іній; ожеледиця; замерзла крига’, 

сéрень ‘т. с.’. На секундарність апелятивів із початковим ш- указують також 

етимологічно споріднені факти в інших слов’янських мовах, наприклад: блр. діал. 

сéран, сярон ‘твердий замерзлий пласт снігу після відлиги’ [610, c. 206], рос. діал. 

серён, серенá, сéрень ‘т. с.’, слвн. sreń ‘іній’, чеськ. střiň ‘перший тонкий лід на 

воді’, слвц. srieň ‘іній’, ст.-пол. śrzon, śron ‘т. с.’ ‹ псл. *sernъ [155, 6, c. 219]. Пор. 

також гідронімні паралелі й споріднені назви водойм: укр. Серéня в басейні 

Прип’яті [467, c. 498] (цю назву В.П. Шульгач розглядає як похідну від основи 

*ser- ‘текти’ з -n- нарощенням [584, c. 74]), рос. Серена в басейні Оки [479, сc. 31, 

145, 147], пол. Szronka, Szreniawa в басейнах Вісли й Одеру [750, c. 295] ‹ і.-є. 

*sern- ‹ *ser- ‘текти, струмувати’ [717, c. 22]. Наведений лексичний матеріал дає 

підстави припускати мотивацію семантики дністерського гідроніма Шереня на 

основі згаданого вище шерень ‘іній, ожеледиця’, ‘лід, що дрейфує’: *‘потік із 

рухомою кригою’. З іншого боку, етимон цього гідроніма можна розглядати в 

системі глибших структурно-семантичних зв’язків – як континуант псл. *sern- ‹ 
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*ser- ‘текти, струмувати’: Шереня ‹ *Сереня ‹ *Серень ‹ *sernь (варіант до *sernъ 

[619, III, c. 308]). На можливість такого тлумачення вказують споріднені 

гідроніми на інших слов’янських і неслов’янських (пор. прус. Seren-appe [518, 

c. 94]) територіях, а також архаїчна семантика і.-є. *ser- на позначення рухомої 

рідини, течії, що, зокрема, підтверджують етимологічно споріднені потамоніми за 

межами Славії, наприклад: кельт. Sarnus ‹ *ser- ‘текти’ + розширювач -n- [759, II, 

сc. 497–498]. 

Гідронім Шивна (пот., пр. Брязи п. Сукелю л. Свічі п. Дністра; Івано-

Франків. обл. [467, c. 621]) М.М. Габорак слушно тлумачить як фонетично 

видозмінену форму від Шч’ивна (Щавна), зазначаючи, що назва гідрооб’єкта 

похідна від суміжного ороніма Щавна ‹ щавна ‘вкрита щавою – щавлем’ [79, 

сc. 519–520]. Таке пояснення не викликає заперечень щодо аналізу фонетики 

назви Шивна ‹ Щавна, пор., наприклад: діал. (гуцул.) sziva ‹ š’eva ‹ ščava [657, 

c. 49], шєва, щєва, щіва ‘щавель’ [127, c. 222], щавнúк ‘щавель’ і щівнúк ‘т. с.’ 

[155, 6, c. 499]. Сумнівна мотивація доонімної семантики цієї назви ознакою 

‘поросла щавлем’ насамперед із огляду на значення твірного щáва, яке, крім 

семеми ‘щавель’, реалізувало також водну семантику – ‘кисла мінеральна вода’, 

пор., наприклад, діал. (карпат.) шчáва ‘джерело кислої мінеральної води’ [111, 

c. 37], болг. щáва ‘дубильна кислота’, серб. штава ‘т. с.’, чеськ. št’ava ‘сік’, слвц. 

št’ava ‘сік; підлива’, пол. szczawa ‘кисла мінеральна вода’ [155, 6, c. 499], 

szczawnica ‘джерело кислої мінеральної води’ [764, c. 89]. Це дає підстави 

трактувати гідронім Шивна ‹ *Щавна як первинний щодо ороніма, припускаючи 

мотивацію семантики назви гідрооб’єкта апелятивом щавний ‘кислий’ (пор. д.-

руськ. щавьныи ‘кислий’ [155, 6, c. 499]): *‘річка, де є джерела кислої мінеральної 

води’. Гідронімна паралель відзначена на території Польщі: р. Szczawna в басейні 

Вісли [750, c. 293]. 

З гідронімом *Щавна етимологічно пов’язана і назва пот. Щáвник 

(п. Лімниці п. Дністра; між рр. Кіснений і Даровий; с. Осмолода Рожнятівськ. р-ну 

Івано-Франків. обл. [467, c. 629]). Цей потамонім уважають похідним від 

суміжного ороніма, вбачаючи в його основі апелятив щáвник ‘щавель’ [79, c. 524]. 



245 

На наш погляд, лексема щáвник раніше мала також значення *‘потік із кислою 

водою’. На це опосередковано вказують ідентичні гідроніми, відзначені в інших 

слов’янських регіонах, наприклад: блр. і рос. Щавник, серб. Шавник (у басейні 

Дрини) ‹ Шчавник, пол. Szczawnik [205, сc. 304–305], слвц. Csaunuk ‹ *Ščavník 

[769, c. 83], що уможливлює реконструкцію праформ *ščavьnъjь, *ščavьnikъ із 

гідросемантикою, споріднених з іншими суфіксальними похідними від основи 

псл. *ščava – *ščavica, *ščavьcь, які відносять до архаїчних слов’янських 

гідроапелятивів [535, сc. 141, 252; 623, сc. 54–56]. 

Гідронім Язвúна (пот., пр. Лужанки пр. Сівки п. Дністра; с. Лужки 

Долинськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, c. 634]; там і ліс Язвина [382]) 

мотивований географічним апелятивом язвúна ‘нора, ущелина, яр’ [463, 4, c. 536], 

‘прірва’ [320, c. 254], діал. ‘яма під землею, вирита водою, у якій живуть лисиці’, 

‘безодня’ [384, 2, c. 401], пор. ще зх.-поліськ. язвинка ‘невелика багниста долина’, 

‘прірва, вимита водою’, ‘не зовсім заросле річище’ [431, c. 180] ‹ язвина. Така 

апелятивна семантика в проекції на назву гідрооб’єкта Язвина вказує, очевидно, 

на місце його витоку. Споріднені назви водойм в інших регіонах України і Славії 

– мікрогідроніми Язвина, Язвини на Волині [469, сc. 108–109], гелонім Язвіны в 

Білорусі [8, c. 37], рос. р. Язвина [766, V, c. 351], болг. мікрогідронім Язвината в 

Троянско [249, c. 241], хорв. р. Jazvina в басейні Сави [632, I, сc. 157–158], слвц. 

р. Jazvína в басейні Орави [684, c. 50], пол. р. Jaźwina в басейні Одеру [659, c. 37], 

пор. також топоніми Jazwin (1308 p.), Jazwiny (1232 p.) в Полабсько-Померанській 

обл. [622, c. 131] – розширюють слов’янський ареал гідронімів Язвина. Наведені 

гідроніми (топоніми), похідні від місцевих континуантів гідроапелятива *jazvina 

(‹ *jazva [546, IV, сс. 549–550]), переконливо вказують на його функціонування 

вже в праслов’янський період. 

Пропонований вище огляд назв гідрооб’єктів, утворених способом 

онімізації відповідних географічних апелятивів, які сягають праслов’янського 

лексичного фонду, засвідчив, що важливим показником архаїчної слов’янської 

гідронімії (топонімії) є словотвірна структура як самого гідроніма, так і твірного 

для нього місцевого географічного терміна. Зрозуміло, що ступінь архаїки таких 
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назв зростає залежно від закріплення лексеми з топографічною семантикою лише 

в складі відповідного гідроніма чи суміжного топоніма й незбереження її в 

сучасному апелятивному словникові української чи інших слов’янських мов. 

Якщо такої лексеми не зафіксовано в реєстрі слов’янських загальних назв, а 

натомість вона відбита в основі певного гідроніма (топоніма), це свідчить про 

хронологічну давність такої власної географічної назви. Щодо формальної 

структури проаналізованих географічних апелятивів, то вона демонструє як 

безсуфіксні, так і суфіксально ускладнені основи, сформовані на базі двох 

основних словотвірних типів праслов’янської мови – архаїчного безсуфіксного і 

суфіксального, особливо продуктивного після розпаду праслов’янської мови [662, 

c. 60].  

Гідроніми, утворені лексико-семантичним способом від географічних 

апелятивів з переважно не розширеними (суфіксально) основами, було розглянуто 

вище. Проте в басейні Дністра чимало і так званих гідронімних інновацій – 

суфіксальних дериватів [596, c. 58] здебільшого апелятивного рівня. З цього 

приводу зішлемося на думку Р.В. Кравчука, що лексика слов’янських діалектів 

Карпатського ареалу ілюструє чимало праслов’янських інновацій [278, c. 118]. 

Зазначимо, що до формально суфіксальних (відапелятивних) гідронімів 

(топонімів), які функціонували в праслов’янську епоху, відносять деривати з 

формантами *-ava, *-ica, *-ynь / *-yni, *-jь, *-ьskъ та ін. [530, c. 220; 595, сc. 68–69; 

675, c. 186; 727, сc. 17, 19]. У басейні Дністра виокремлюємо різні за чисельністю 

групи гідронімів із формантами *-ava, *-ьсь / *-ica, *-ynь / *-yni, *-jь, кожна з яких 

заслуговує на окрему увагу. 

 

3.1.1. Назви з формантом *-ava 

 

Гідроніми на -ава25 компактно поширені у верхній і середній течіях 

Дністра. Лексико-граматичним засобом вираження таких утворень була 
                                                            
25 Докладно історію формування топонімів із формантом -ава в межах слов’янського онімного простору 
розглянуто в праці [273]. 
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ад’єктивна форма прикметникових, іменникових і дієслівних основ: прикметник + 

-ав(а), іменник + -ав(а), дієслово + -ав(а). У семантичному аспекті для гідронімів 

на -ава спільна мотиваційна ознака ‘певні гідрографічні особливості об’єкта’ [273, 

сc. 184–185, 186]. Зауважимо, однак, що від генетично слов’янських гідронімів із 

формантом -ава треба відрізняти фонетично і морфологічно адаптовані на 

слов’янському ґрунті назви гідрооб’єктів з іншомовним (неслов’янським) 

етимоном. У структурі таких гідронімів афікс -ава вторинний. Це видозмінена 

форма герман. -ahwa, кельт. -affa або іллір. -ua [273, сc. 183–184]. Варто 

відзначити, що суфікс -ава не оформлював слов’янські гідроніми пізнішого 

періоду [764, c. 44]. У цьому підрозділі розглядаємо гідроніми, що постали 

способом онімізації відповідних географічних апелятивів із суфіксом -ав(а), які 

відносимо до праслов’янського лексичного фонду на підставі їхньої структурно-

семантичної й ареальної характеристики. 

У складеній назві р. Велúка Турáва (витік Турави п. Лімниці п. Дністра; 

с. Сливки Рожнятівськ. р-ну Львів. обл.; пол. Wielka Turawa [467, c. 88]) 

стрижневий компонент походить від контактного гідроніма Турава (п. Лімниці), 

на що вказує гідрографічна характеристика потамоніма Велика Турава (як витік 

Турави). Цей самий гідрооб’єкт позначений також назвою Тýрова (пот., п. Лімниці 

п. Дністра; г. Турова, нп Сливки, Перегінське і Небилів Рожнятівськ. р-ну Івано-

Франків. обл.; пол. Turowa [467, c. 575]). Отже, назви Турáва і Тýрова слід 

кваліфікувати як варіантні. Дослідник прикарпатського топонімікону 

М.М. Габорак первинним уважає гідронім Турова, що постав способом 

трансонімізації однойменного ороніма, мотивованого зоономеном тур ‘вимерлий 

дикий бик’. Форма ж Турава фонетично вторинна, виникла під впливом 

поширених у цьому регіоні топонімів із формантами -ава / -ява [79, сc. 471–472]. 

Цілком погоджуємося з М.М. Габораком щодо мотивації твірної основи назви 

Турава / Турова зоолексемою тур, що, зокрема, підтверджують місцеві топоніми: 

назва р. Тýрів – ст. русло Дністра (с. Різдвяни Галицьк. р-ну Івано-Франків. обл. 

[467, c. 575]) ‹ тýрів ‹ тýров(ий) ‹ тур ‘вимерлий дикий бик’ [155, 5, c. 677], 

ойконіми Велика і Мала Тур’я (Долинськ. р-н Івано-Франків. обл.), опорний 
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складник у яких Тур’я – результат перенесення назви суміжного гідрооб’єкта (іст. 

рѣка Тоурья, 1413 р.; суч. р. Тур’янка) ‹ тур’я ‘туряча’ [82, c. 45]. Однак не можна 

однозначно стверджувати, що форма Турава фонетично вторинна до Турова. На 

автономність гідроніма Турава, на нашу думку, вказують відповідники в інших 

регіонах, як-от: р. Турáвка в басейні Прип’яті (с. Старі Шепеличі Чорнобильськ. 

р-ну Київ. обл. [467, c. 574]) ‹ *Турава, оз. Turawa в басейні Одеру [750, c. 305] 

(Г. Борек польський лімнонім пов’язував із фаунономеном tur ‘дикий бик’ [622, 

c. 18]), пор. також типологічно споріднені (з погляду номінації) гідроніми: укр. 

Бобрава в басейні Дніпра [766, I, c. 169], ст.-чеськ. Bobrava, слвц. Bebrava ‹ псл. 

*bobrava ‘боброва річка’ [603, 2, c. 144], серб. Орљава [525, c. 54] ‹ серб. орл 

‘орел’ [603, 32, c. 232]. З огляду на викладені факти Турава ‹ *турава ‹ *turava (‹ 

*turъ + -av(a)) із семантикою *‘місцевість, де перебували тури’ → ‘річка в такій 

місцевості’. Принагідно зауважимо, що гідронім Турава виводить від основи тур- 

(‹ тур ‘дикий бик’), оформленої суфіксом -ава, також В.В. Лучик [308, c. 100]. 

Гідронім Водáва (р., л. Свинюхи п. Серету л. Дністра; нп Настасів 

Тернопіл. р-ну, Ладичин і Варваринці Теребовлянськ. р-ну Тернопіл. обл. [467, 

c. 115]) ілюструє архаїчний принцип номінації річок від апелятива вода [222, 

сc. 117–118]. У його основі - незбережений у сучасному словникові географічний 

апелятив *водава (результат субстантивації ад’єктива водавий), на реальність 

якого, крім власне самої річкової назви Водава, вказують споріднені укр. діал. 

водáвий ‘водянистий’, пох. водавúця ‘водянка; водянистий пухир’ [158, 1, c. 114], 

слвц. vodavý ‘водянистий’ [388, c. 163], а також болгарський топонім *Водава [47, 

1, c. 169], пор. iще іст. Водава – назва поселення у Волинській чи Галицькій землі 

(1240 р. [154, c. 32]). Українсько (прикарпатська)-болгарська топонімоглоса 

Водава дає підстави для реконструкції псл. *vodava (‹ *vodavъ(jь); реконструкцію 

*vodavъ / *vod’avъ запропонував В.Е. Орел [388, c. 163]; щодо формальної 

структури пор. iще н.-луж. wodnawa ‘водяний щур’ [735, 21, c. 1637]) із 

семантикою *‘вода, річка’, яку підтверджують споріднені гідроніми: укр. Водá 

(с. Зубриця Турківськ. р-ну Львів. обл. [467, c. 115]), макед. Водáта в басейні 
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Брегальниці [205, c. 352], пол. Woda (лімноніми) в басейні Вісли [750, c. 320] 

тощо. 

Назву р. Глушáва (п. Свічі; між рр. Турянка й Лущава, вище Сукелю 

п. Дністра; нп Солуків Долинськ. р-ну Івано-Франків. обл. і Малі Дідушичі 

Стрийськ. р-ну Львів. обл.; варіанти Hłuszewa, Hłuszwa [467, c. 138]), якщо це 

первісна форма гідроніма (М.М. Габорак уважає такою Глушева, тлумачачи її як 

дериват із присвійним суфіксом -ев- від антропоніма Глух [79, c. 114]), аналізуємо 

в колі формально співвідносних потамонімів із формантом -ава, що постали 

шляхом онімізації відповідних апелятивів. З погляду словотвору Глушава ‹ 

*глушава, семантику якого дають змогу з’ясувати спільнокореневі народні 

географічні терміни: д.-рус. глушица ‘глухий рукав річки’ [486, ІІІ, с. 74], укр. 

діал. глуш ‘частина водоймища, яка вдається в сушу; глухий, непроточний рукав 

річки’ [584, с. 11], глушúця ‘старе русло річки, трясовина’ [561, с. 60], блр. діал. 

глушэц ‘старе річище, рукав річки’, глýшка ‘болото’ [610, с. 50], рос. діал. глушица 

‘глухий, непроточний рукав річки’ [360, с. 145], глýшень ‘озеро з болотистими, 

замуленими берегами’ [752, с 211]. Пор. також споріднені гідроніми з основою 

Глуш-: укр. Глушéць (пр. Ірпеня і Стиру), Глушúха (пр. Сули), Глушúця (басейни 

Десни, Дніпра і Прип’яті), Глýшка (басейни Десни і Прип’яті [467, c. 139]), рос. 

Глушец (басейн Оки [479, c. 173]), Глушица (різні регіони Росії [766, I, c. 451]), 

пол. Głusza, Głuszynka (іст. Glussina) в басейні Варти [713, c. 48], Głuszyna (басейн 

Одеру [750, c. 90]) та ін. З огляду на архаїку дериваційної моделі назв водойм із 

формантом -ава можлива реконструкція (праслов’янська давність необов’язкова 

через обмежений ареал назви Глушава лише в басейні Дністра) праформи *glušava 

(‹ *gluxjava; В.Е. Орел реконструює псл. *glušavъ як варіант до *gluxavъ, пор. 

чеськ. hluchavka ‘глуха кропива’, слвц. hluchavka ‘т. с.’ [388, c. 163]) на 

позначення глухого, непроточного рукава річки. Зауважимо, що архетип *glušava 

не представлений в [603] (у цьому джерелі відновлено спільнокореневі праформи 

*glušica, *glušina, *glušь [603, 6, сc. 153–154]). 

Гідронім Жижáва (р., п. Стрия п. Дністра; між рр. Розтока і Березниця; 

нп Верхня і Нижня Луковиця, Братківці, Станків і Стрий Стрийськ. р-ну Львів. 
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обл. [467, c. 196]) пов’язували з основою жиж- ‹ псл. *žigj- ‹ *žigati ‘палити’. 

Зокрема, Я. Рудницький виводив назву Жижава від праформи *žigjava ‘річка, що 

пливе через згарище’ [451, c. 54]. Аналогічне пояснення гідроніма Жижава 

пропонував В.Е. Орел, порівнюючи його зі слвц. žižavý ‘розжарений, гарячий’, 

žižava ‘спека’ [388, c. 163]. М.М. Габорак тлумачить цей гідронім як результат 

трансонімізації назви суміжного топооб’єкта, мотивованої апелятивом жижава 

(на жаль, його не паспортизовано. – С.В.) ‘спалена, випалена’ [79, c. 163]. 

Білоруська дослідниця Р.М. Козлова на основі дністерських гідронімів Жижáва і 

Жижáвка (1) п. Жижави п. Стрия п. Дністра; Львів. обл.; 2) пр. Солотвини 

п. Бухти п. В’яру п. Сяну п. Вісли; Самбірський р-н тієї ж обл. [467, c. 196]) 

реконструює прагідронім *Žižavъ ‹ *Žigj- [267, сc. 123, 130]. Така етимологічна 

інтерпретація етимона гідроніма Жижава небезпідставна з огляду на те, що ця 

річка починається з-під гірського хребта Жижава, тече через ліс Жижава [740, 

XIV, c. 926]. Локалізація гідроніма Жижава в просторових межах однойменних 

топооб’єктів (ороніма й дримоніма) може свідчити про ймовірну вторинність 

назви річки щодо згаданих топонімів. Семантику основи зазначених ороніма й 

дримоніма міг мотивувати географічний апелятив із гіпотетичним значенням 

*‘випалене місце, згарище’. На підтримку цієї версії промовляє варіант до 

похідного (від Жижава) гідроніма Жижавка – Czystyna [467, c. 196] ‹ чистинá 

‘чисте, незаросле місце’, пор. iще спільнокореневе чистáш ‘місце, розчищене від 

лісу’ [155, 6, c. 327]. У цьому разі Жижава ‹ *žigjava. Реконструйована праформа 

опирається на такі співвідносні лексеми, як укр. діал. жúжавка ‘кропива’ [580, 

c. 115], блр. діал. жыжаўка ‘прищ’ [477, 2, c. 165] ‹ жыгаць ‘обпікати’ [604, 3, 

c. 263], болг. діал. жижáвица ‘піч для хліба’ [47, 1, c. 542], серб. діал. жúжавац 

‘саранча’ [443, 5, c. 398] ~ ‘саранча з’їдає посіви, наче випаливши їх’, пор. iще 

ойконім Žižavica в Сербії [661, c. 495].  

Гідронім Жижава може мати й альтернативне пояснення зовнішньої і 

внутрішньої форми – лексико-семантичний дериват від апелятива *židjava, 

реконструкція якого ґрунтується на таких прикладах: укр. діал. (буков.) жижа 

‘рідкий глиняний розчин’ [466, c. 114], сх.-поліськ. жúжа ‘трясовина’ [561, c. 75], 
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кіровогр. жúжа ‘болото’ [117, c. 70], блр. діал. жúжка ‘гнійний відстійник’ [610, 

c. 66], рос. діал. жижа ‘рідина, болото’ ‹ псл. *židja ‹ *židъjь [562, I, c. 302]. Пор. 

iще споріднені (з основою Жид-) гідроніми: укр. Жидь у басейні Росі, Жúжа в 

басейні Пд. Бугу [467, c. 196], Жижія в басейні Пруту (‹ жид-, жижа ‘текуча’ 

[221, c. 123]), рос. Жидень у басейні Оки, Жидок у басейні Сіверського Дінця 

[766, II, сc. 21–22], зх.-слов. *Židava в басейні Шпрее (на території Саксонії) ‹ 

*žid- ‘рідкий’ [654, II, c. 404]. Опосередковано на можливість етимологізування 

гідроніма Жижава ‹ *židjava вказує гідрографічний опис цієї річки: перед 

впадінням у Стрий Жижава тече мокрою луговою долиною ([740, XIV, с. 926]; 

курсив наш. – С.В.). У зв’язку з наведеними мовними і позамовними даними для 

праформи *židjava відновлюємо ймовірне значення *‘мокра (заболочена) 

місцевість’ →‘річка, що тече такою місцевістю’. 

Потамонім Качáва (р., л. Хмелевої Долини л. Теребної л. Гнізни л. Серету 

л. Дністра; нп Митниця, Теклівка і Панасівка Підволочиськ. р-ну, Баворівка, 

Костянтинівка, Малий Ходачків і Романівка Тернопіл. обл. [467, c. 243]) 

аналізуємо як утворення з коренем кач- і суфіксом -ава. Таке структурування 

уможливлюють формально співвідносні гідроніми: укр. Качáй – болото 

(с. Балашівка Березнівськ. р-ну Рівнен. обл. [577, с. 259]), блр. Кач – оз. в 

колишній Могильовській губ., Качай – болото в колишній Мінській губ., рос. 

р. Кача в колишній Архангельскій губ. [766, II, сс. 292–293], пол. р. Kaczawa в 

басейні Одеру [659, с. 62], а також споріднені апелятиви: укр. діал. качáло 

‘дерев’яний кружок’, качалýба ‘сувій полотна’ [155, 3, с. 59], рос. діал. кáча 

‘старовинне морське судно’, качея ‘морська хвороба під час плавання’, качъ 

‘рідка страва’ [420, с. 64], блр. діал. кáчава ‘місцина, де качався кінь, відпочивала 

людина чи тварина’ [610, с. 92] та ін. Наведені лексеми мотивовані дієслівною 

основою качáти ‘коливати, хитати, трясти’ ‹ псл. *katjati(sę) [603, 9, с. 164]. 

Зазначений матеріал дає підстави виводити гідронім Качава від географічного 

апелятива *качава (‹ качати + -ав(а)) *‘річка з непостійною течією’ або 

‘заболочена річка’ (пор. типологічно споріднені географічні апелятиви трясовинá 

‘заболочена низовина’, ‘болото, яке трясеться’ [320, с. 251], блр. діал. дрыгвá, 
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дрэгвá, дрягвá ‘грузьке болото’ [610, с. 61]). Гідроніми укр. Качава і пол. Kaczawa 

(припускають можливий його зв’язок із псл. *katjati ‘коливатися’ [699, 4, с. 115]), 

зафіксовані в різних слов’янських ареалах, дають підстави реконструювати 

гідроапелятив псл. *katjava (В.Е. Орел відновлював псл. *katjavъ, не розкриваючи 

деталей його семантики і словотвору [388, с. 163]) *‘річка з непостійною течією’ 

або ‘заболочена річка’. Щодо типологічно споріднених (із структурно-

семантичного погляду) утворень пор. серб. гідронім Тресава в басейні Зх. 

Морави, який О.І. Іліаді виводить від псл. *Tręsava ‹ *tręsti, *tręső + -ava [205, 

с. 312]. 

Назва р. Лукáва (пр. Лімниці п. Дністра; с. Хмелівка Богородчанськ. р-ну 

Івано-Франків. обл. [467, c. 329]) має паралелі в басейнах Дніпра – р. Лукáва на 

Київщині [467, с. 329], Вісли й Одеру – пол. Łękawa [750, с. 166], пор. іще 

похідний гідронім слвц. Lukavec [769, c. 82]. Наведені назви утворені шляхом 

онімізації відповідних апелятивів на позначення кривизни, вигину (річки, потоку), 

на що переконливо вказують: укр. лукáвий ‘вигнутий’ [158, 1, с. 415], діал. 

лýкавець ‘вигнутий потік’ [299, с. 334], болг. *лъкав ‘кривий, вигнутий’ [179, 1, 

с. 298], пол. łękawa ‘те, що має форму лука, кривизни’ [669, с. 59] ‹ псл. *lőkavъ(jь) 

[603, 16, сс. 143–144; 388, с. 163]. Поширення гідронімів Лукава / Łękawa в різних 

регіонах Східної та Західної Славії дає підстави відновити субстантив псл. *lőkava 

з гідросемантикою *‘крива, звивиста річка’. 

Гідронім Лущáва (р., п. Свічі п. Дністра; поч. у межах с. Яворів, тече через 

с. Солуків; гирло в с. Міжріччя Долинськ. р-ну Івано-Франків. обл.; варіант 

Лющава [467, c. 332]) уже був предметом етимологічного аналізу. Так, 

В.П. Шульгач пояснює його в колі апелятивної лексики з основою лющ- на зразок 

блр. діал. люща ‘мохове болото’, рос. діал. лющина ‘людський кал’ ‹ люч- ‹ псл. 

*l’utj- ‘болотистий, брудний’, вважаючи основним варіант Лющава [584, c. 43]. 

М.М. Габорак пов’язує гідронімооснову Лущ- із українським фітономеном лущ 

‘дзвінець, півнячий гребінь’, що вказував на характер рослинності навколо річки 

[79, с. 266]. На наш погляд, гідронім Лущава слід етимологізувати інакше, 

порівнюючи його з такими назвами, як: р. Лущавиця (с. Слобідка Коростишівськ. 
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р-ну Житомир. обл. [467, с. 332]), с. Лушчыха на Вітебщині (Білорусь [175, 

с. 214]), с. Луща в колишній Смоленській губ. Росії [724, V, с. 268], p. Łuszczyzna в 

басейні Вісли (Польща [750, с. 415]). У наведених топонімах виокремлюємо 

основу Лущ-, яку пояснюємо у зв’язку з укр. лущáти ‘тріщати’ [463, 2, с. 384], 

співвідносним із лýскати ‘розриватися, тріщати, видавати сухі, різкі звуки’, блр. 

діал. лушчавíна ‘оболонка плоду, насіння, стручка’ [477, 2, с. 693] ‹ лушчыць [604, 

6, с. 71], рос. діал. лýщавина ‘злущена шкірка плоду’, лущавúца ‘сочевиця’ [464, 

17, с. 215] ‹ псл. *lušč- ‹ *luščati, *luskati(sę) [603, 16, сс. 192–194, 204–205]. 

Відповідно до викладеного Лущава – результат онімізації незбереженого 

апелятива *luščava (‹ *luščati + -av(a); В.Е. Орел відновлював псл. *luščavъ / 

*luskavъ на підставі серб., хорв. лускав ‘покритий лускою’, слвн. luskav ‘т. с.’ [388, 

сс. 163–154]) з імовірною звуконаслідувальною семантикою *‘річка, яка 

«лущить» береги’ (пор. із цього приводу споріднені гідроніми з основою Лімн- 

[467, с. 319]) або *‘річка зі швидкою (шумливою) течією’ (пор. укр. діал. лýска 

‘рябина на воді від швидкої течії’ [155, 3, с. 309]). Стосовно гідронімного варіанта 

Лющава, то його вважаємо фонетично вторинним до Лущава – таким, що виник 

на польськомовному ґрунті через змішування приголосних l/ł: Łuszczawa i 

Luszczawa [740, V, с. 832; XI, с. 642]. 

Потамонім Ля́дова (р., л. Дністра; поч. на полях с. Ялтушків, тече через 

нп Лядова, Лісове Барськ. р-ну, Вищеольчедаїв, Котюжани і Обухів 

Мурованокуриловецьк. р-ну, Яришів, Лядова Могилів-Подільськ. р-ну Вінниц. 

обл.; варіанти Лядава, Ледава [467, с. 334], кін. XVIII ст. – Лядава [386, с. 89]), з 

одного боку, можна аналізувати в системі структурно споріднених назв на зразок 

рос. Лядова в колишній Пермській губ., Лядовка в колишній Тамбовській губ., 

блр. Лядовка в басейні Сожу [766, III, с. 171], що, з погляду словотвору, є 

лексико-семантичними дериватами від субстантива лядова, пор. споріднені укр. 

лядóва [сосна] ‹ ля́до ‘висока місцевість у лісі, поросла будівельною сосною’ [155, 

3, с. 335], блр. діал. ля́даўка ‘ярова пшениця, яку сіють на ляді’ [604, 6, с. 112], 

ля́давіца ‘невелика ділянка ляда’ [610, с. 110] ‹ лядовий, враховуючи зміну 

ненаголошеного блр. о › а (пор. іще блр. ойконім Ля́довичи (Ля́давічы [175, 
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с. 217]) ‹ псл. *lędova ‹ *lędovъjь ‹ *lęda / *lędo / *lędъ на позначення давніх 

географічних термінів підсічного землеробства, пор., наприклад, укр. діал. ля́да, 

ля́до ‘земельна ділянка на місці викорчуваного лісу’, ‘місце в лісі, оброблене для 

посіву’ [155, 3, с. 335]. З другого – гідронім Лядова можна пояснювати як 

фонетично вторинну форму від Лядава (див. варіант Лядава, пор. іще ст.-укр. 

Лядава (Ladawa [770, VIII, с. 200]) – тепер с. Лядова Барськ. р-ну Вінниц. обл.) › 

Лядова під впливом продуктивних прикметникових утворень на -ов-. На 

можливість такого тлумачення вказує і споріднений гідронім Ledava (‹ *Lędava) у 

Словенії [618, I, сс. 332–333]. Українська (прикарпатська) і словенська гідронімні 

паралелі Лядава – Ledava дають підстави реконструювати праформу *lędava – 

дериват із формантом -av(a) від згаданих *lęda / *lędo / *lędъ (В.Е. Орел 

реконструював псл. *lędavъ ‹ *lędo [388, с. 164]). Відновлене *lędava мотивувало 

гідронімооснову назви р. Лядава ймовірною ознакою *‘річка, що тече через лядо; 

біля ляда’. 

Назву р. Нічлáва (л. Дністра; нп Копичинці, Котівка Гусятинськ. р-ну, 

Швайківці, Шманьківці, Колиндяни Чортківськ. р-ну, Ланівці, Верхняківці, 

Пищатинці, Сков’ятин Борщівськ. р-ну Тернопіл. обл.; варіанти Неклава, 

Никлавъ, Nieclawa, Nikława [467, с. 390]) О.М. Трубачов трактував як 

неслов’янську за походженням [525, с. 50], не враховуючи спільнокореневих 

генетично слов’янських назв гідрооб’єктів Пониква / Ponikva / Ponikwa ‹ псл. 

*ponikъva ‘вода, що зникає під землею’ [587, с. 219; 627, сc. 75–84]. Цей факт дає 

підстави етимологізувати гідронім Нічлава на слов’янському ґрунті. Гідронімні 

варіанти з основою Ник- / Nik- свідчать, очевидно, що форма Нічлава – 

фонетично-графічний варіант щодо Ніклава – укр. Никлава [158, 1, с. 528] 

(голосний і в корені зумовлений впливом польської мови). В основі гідроніма 

Ніклава (Никлава) – не збережений у сучасному апелятивному словникові 

народний географічний термін *ніклава (*никлава) – дериват із суфіксом -ав(а) від 

нúклий ‘похилений’ ‹ нúкнути ‘припадати до землі’ [155, 4, с. 93]. Праслов’янська 

архаїка гідронімних утворень із коренем *nikl-, а також похідних із формантом      

-av(а) уможливила реконструкцію праформи *Niklava [587, с. 219] ‹ *niklava з 
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імовірною семантикою *‘річка, що зникає під землею’. У контексті викладеного 

малоймовірним видається пояснення гідроніма Нічлава / Ніклава як *Неслава 

В.Е. Орла, який і сам уважав таку етимологію фонетично проблемною [388, 

с. 162]. 

Гідронім Русава (р., л. Дністра між рр. Мурафа і Марківка; нп Русава 

Ямпільськ. р-ну, Велика Русава, Русава-Радянка Томашпільськ. р-ну Вінниц. обл. 

[467, с. 480]; згаданий у 1459 р. як роусава [472, 2, с. 307]) О.М. Трубачов 

пояснював як генетично слов’янський [525, с. 50], не заглиблюючись, щоправда, у 

деталі його зовнішньої та внутрішньої форми. На нашу думку, назву Русава треба 

етимологізувати в колі таких слов’янських відповідників, як пол. Rusawa (варіант 

Różowy Potok) в басейні Вісли [660, с. 79], слвц. Rusava – гідронім і топонім [710, 

III, сс. 613-614]. Наведені назви похідні від прикметника *русавий › *русава, на 

реальність якого вказують пол. rusawy ‘русий’ [679, 5, с. 166], слвц. rusavý 

‘строкатий, плямистий’ [546, ІІІ, с. 521] та ін. Ад’єктив *русавий (‹ русий 

‘жовтуватий’, пор. д.-руськ. русыи ‘т. с.’ [486, ІІІ, с. 198] або ‘червонуватий’, 

‘рудуватий’ ‹ псл. *rusъ ‹ *rudsъ ‹ *rudъ [155, 5, с. 147]) мотивував семантику 

гідронімооснови назви Русава ознакою *‘вода із жовтуватим (рудуватим) 

відтінком, зумовленим відповідним забарвленням берегового ґрунту або 

річкового дна’. Таку мотивацію підтверджує варіант до польського гідроніма 

Rusawa – Różowy Potok (див. вище) ‹ różowy ‘червонуватий’ [741, VII, с. 1370], 

пор. ще споріднені гідроніми: лит. Raũsve ‹ raũsvas ‘червонуватий’ [757, с. 274], 

укр. Рудá, Рудáвець, Рудáвиця, Рудáвка (пор. блр. рудáўка ‘іржава вода на болоті’ 

[477, 4, с. 310]) [467, сс. 476-477], а також Ржава в басейні Псла [525, сс. 49–50], 

Ржáвець, Ржáвий у різних регіонах України [467, с. 460] ~ укр. діал. иржáвець, 

ржáвець ‘болото, іржава річка’, иржáвина ‘місце з іржавою водою’ [155, 2, 

с. 316]. Фіксація ідентичних гідронімів і апелятивів у несуміжних слов’янських 

регіонах уможливлює реконструкцію праформи *rusava (‹ *rusavъ(jь); 

реконструкцію *rusavъ запропонував В.Е. Орел [388, с. 164]) *‘вода (річка) із 

жовтуватим (рудуватим) відтінком’. 
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Назва пот. Саджáва (п. Свічі п. Дністра; нп Грабів Рожнятівськ. р-ну, 

Долина, Тяпче, Підбережжя Долинськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, с. 483]) 

утворена способом онімізації географічного апелятива саджава › сáджавка 

‘рибний ставок’ [463, 4, с. 95]. Семантику основи цього гідроніма могла 

мотивувати ознака *‘місце, звідки витікає потік’ [79, сс. 402–403] або ‘рибний 

ставок (ставки), пов’язаний(і) із річкою’. Гідронім Саджава – прикарпатський 

складник північнослов’янської топонімної системи, яку представляють також 

чеськ. Sázava – топоніми (5) [710, IV, сc. 14–15], пол. Sadzawa – лімнонім у 

басейні Зх. Бугу [750, c. 244], що дало підстави В.П. Шульгачу реконструювати 

прагідронім *Sadjava ‹ *sadjava [587, сc. 238–239]. 

Гідронім Синя́ва (пот., л. Сможанки п. Стрия; с. Мохнате Турківськ. р-ну 

Львів. обл. [330, с. 71]) утворений лексико-семантичним способом від місцевого 

гідротерміна сúнява ‘глибоке місце у воді, ковбаня’ [384, 2, с. 214], який 

співвідносний зі спорідненими апелятивами в інших слов’янських мовах, 

наприклад: болг. сúнявец ‘глибоке місце в річці’, сúнявица ‘т. с.’ [108, с. 199] ‹ 

синяв-. Гідрографічна семантика цих лексем сформувалася внаслідок розширення 

значення кольорономена синій → ‘прозорий; чистий; глибокий’. Цей процес, 

очевидно, сягає праслов’янського періоду історії слов’янських мов, на що вказує 

поширення ідентичних гідронімів (топонімів) Синява на різних слов’янських 

територіях: у межах України пор. іще назви рр. Сúнява в басейнах Горині, Десни 

[467, с. 501], блр. Сінява – мікротопонім [610, с. 174], рос. Синява – гідронім у 

басейні Оки [479, с. 378], пол. Siniawa – мікрогідронім у басейні Вісли [750, 

с. 269]. На хронологічну глибину зазначених утворень указує також споріднений 

щодо семантичної мотивації неслов’янський гідронім лит. Šéme ‹ šémas 

‘попелястий; сіруватий; синій’ [757, с. 328]. Лексично-граматичною базою для 

розвитку такої семантики в слов’янських мовах слугували місцеві ад’єктиви із 

суфіксом -ав- (значення неповноти ознаки) ‹ синій ‹ псл. *sinь(jь), пор., наприклад: 

рос. синя́вный ‘синюватий’ [464, 37, с. 342], чеськ. sinаvý ‘синявий’ [664а, 4, с. 91], 

пол. siniawy ‘т. с.’ [741, VI, с. 115], а також згадані вище похідні болг. сúнявец, 

сúнявица. Спільнослов’янський ареал наведених апелятивів, а також поширення 
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відповідних гідронімів на різних слов’янських теренах дає підстави 

реконструювати праформу *sin’ava – результат субстантивації прикметника 

*sin’avъ(jь), який позначав ‘чисту прозору воду (течію)’ або ‘глибоке місце в 

річці’. Щодо структурно споріднених утворень пор. псл. *čьrnavъ(jь) [603, 4, 

с. 151]. 

Потамонім Тернáва (р., л. Дністра; між рр. Печера і Кам’яниця; 

с. Тернавка, Теклівка, Суржинці Кам’янець-Подільськ. р-ну, нп Дунаївці, Січинці, 

Панасівка, Воробіївка Дунаєвецьк. р-ну Хмельниц. обл. [467, с. 559]) 

М.М. Торчинський і Н.М. Торчинська пов’язують із фітономеном тернъ ‘терен’ 

[521, с. 455], із чим у цілому погоджуємося. Поза увагою згаданих мовознавців 

залишився, однак, ширший слов’янський контекст ідентичних гідронімів, як-от: 

макед. Trnava в басейні Вардару [639, с. 134], серб. Трнава в басейні Великої 

Морави, а також у Боснії [205, с. 313], хорв. Trnava в басейні Сави [632, II, с. 146], 

слвн. Trnava в басейні Драви, чеськ. і слвц. Trnava [618, II, сс. 274–275; 639, 

с. 134], пол. Tarnawa в басейнах Вісли та Одеру [660, сс. 73, 76; 659, с. 51], 

слов’ян. Tîrnava на території Угорщини [535, сс. 141, 252], Tîrnava в Румунії [205, 

с. 313]. Наведені назви окреслюють спільнослов’янський ареал гідронімів Тернава 

/ Trnava / Tarnawa, мотивованих відповідними географічними апелятивами, 

похідними від псл. *tьrnava (‹ *tьrnъ ‘терен’ + -ava [535, с. 43]), що вказував, 

очевидно, на ‘місцевість, порослу терням’ → *‘водні об’єкти, що течуть у такій 

місцевості’. 

Назву р. Чóрнява (пр. Дністра; нп Лісний Хлібичин Коломийськ. р-ну, 

Обертин і Гарасимів Тлумацьк. р-ну Івано-Франків. обл. [467, с. 613]) аналізуємо 

в системі споріднених слов’янських назв із основою Черн- / Чорн-, як-от 

гідроніми: укр. Чорнява (Чорнава) в басейні Пруту [467, с. 613], блр. Чернява 

(Чорнява) в колишній Могильовській губ., рос. Чернава в різних регіонах [766, V, 

с. 164], слвц. Čierňava в басейні Верхнього Вагу [674, сс. 40–41], пол. Czernawa в 

басейні Вісли, Czerniawa в басейні Одеру [750, с. 65], пор. також ойконім Crnave в 

Сербії [603, 4, с. 151], мікротопонім Černava в Чехії [753, с. 317] та ін. 

Гідронімооснову назви Чорнява мотивувала, очевидно, ознака *‘річка з чорним 
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відтінком води чи берегового ґрунту’ (особливо чітко це проявляється під час 

повеней, коли вода розмиває чорнозем і робиться темною [79, с. 510]), яку 

моделюємо на основі ідентичних апелятивів укр. чóрнява ‘чорнота; чорні 

предмети, що видніються здалеку; чорні хмари’ [463, 4, с. 472], слвн. črnjava 

‘чорнота’, ‘чорна серцевина дерева’, чеськ. černava, čerňava ‘чорна хмара’ [604, 4, 

с. 151] – континуантів псл. *čьrnavа / *čьrn’avа *‘річка з чорним відтінком води 

чи берегового ґрунту’ ‹ псл. *čьrnavъ(jь) / *čьrn’avъ(jь) (‹ *čьrnъ ‘чорний’ [604, 4, 

с. 151]). В.Е. Орел реконструював праформи *čьrnavъ / *čьrn’avъ [388, с. 164].  

Гідронім Шатáва (р., п. Тернави л. Дністра між рр. Тернавка і Окунь) 

зафіксовано в колишньому містечку Шатава, що злилося із с. Маків Дунаєвецьк. 

р-ну Хмельниц. обл. [467, с. 619]. Гідронім первинний щодо ойконіма. Про це 

свідчить згадка про вказаний нп у писемному джерелі 1565 р. як Шатава 

(Satawa), або Ступинці (Stupincze [740, XI, с. 807]). Крім цього, секундарність 

ойконіма підтверджують споріднені назви гідрооб’єктів iз основою Шат- в інших 

регіонах, як-от: блр. р. Шать (Шаць) у басейні Прип’яті, рос. р. Шать у басейні 

Цни [175, с. 407], оз. Шат у басейні Оки, р. Шата в колишній Пермській губ. 

[766, V, сс. 232–233], слов’ян. (імовірно, білоруський) гідронім Szatawa в 

колишній Ковенській губ. [740, XI, с. 807]. Зазначені назви етимологізуємо в 

системі апелятивів, похідних від дієслова шатати(ся): укр. шатáти(ся) 

‘метушитися’ [463, 4, с. 487], блр. діал. шатáцца ‘хитатися’, ‘коливатися’ [477, 5, 

с. 469], рос. шатáть ‘хитати, коливати, трясти’ [128, IV, сс. 642–643], болг. 

шатав ‘косоокий’ [388, с. 164], серб., хорв. šetati ‘хитатися, коливатися’ [738, III, 

с. 389], чеськ. šatati ‘хитатися з боку на бік, коливатися’ [682, с. 603], šátawý ‘який 

хитається, коливається’ [664а, 4, с. 439]. Наведені апелятиви дають підстави 

кваліфікувати гідронім Шатава як онімізовану форму субстантива *шатава з 

імовірним значенням *‘річка, що тече по заболоченій місцевості’, пор. 

типологічно споріднені укр. діал. трісучка ‘заболочена низовина’, трясина, 

трясовина ‘т. с.’ [320, с. 251], гідронім серб. Тресава [205, с. 312]. 

М.М. Торчинський і Н.М. Торчинська також уважають, що семантика основи 

назви р. Шатава мотивована поняттям ‘характерні особливості течії’ [521, 



259 

с. 503]. Щодо аналогічної словотвірної моделі дієслівна основа + суфікс -ав(а) 

пор. формально споріднені гідроніми укр. Дрижава (басейн Десни [467, с. 183]) ‹ 

дрижати, Лущава (басейн Дністра; див. вище) ‹ лущити, пол. Pluskawa ‹ pluskać 

[273, с. 186]. Фіксація структурно ідентичних слов’янських гідронімів Шатава, 

Szatawa й формально споріднених апелятивів уможливлює реконструкцію псл. 

*šętava (‹ *šętati [546, IV, с. 413]; В.Е. Орел відновлював псл. *šętavъ [388, с. 164]). 

 

3.1.2. Назви з формантами *-іса, *-ьсь 

 

Група гідронімів із суфіксами -иця, -ець у басейні Дністра кількісно 

найбільша, порівняно з іншими суфіксальними утвореннями, – понад 50 назв. Ці 

форманти – одні з найпродуктивніших у слов’янській топонімії [248, сс. 137-143; 

525, сс. 171–173; 282, с. 142; 584, с. 38; 634, с. 83; 728, сс. 83-84; 630, с. 184; 754, 

сс. 561-563]. За своєю генезою вказані афікси належать до праслов’янських 

(розвинулися на основі псл. *-ica, *-ьcь). Саме в цей період відбувалося 

становлення їхніх основних функцій, пізніше розширених уже на ґрунті окремих 

слов’янських мов. Найпоширенішою була функція субстантивації прикметників 

як на апелятивному, наприклад *bystrica ‘швидка річка’ ‹ *bystrъ ‘швидкий, 

бурхливий’, *bъrzьcь ‘швидкий потік’ ‹ *bъrzъ ‘швидкий’, *bъrziti ‘поспішати’ 

[739, 1, сс. 99–100], так і на топонімному рівнях. Щоправда, не всі гідроніми, 

оформлені цими суфіксами, виникли в праслов’янський період. Деякі з них 

з’явилися в пізніші часи, коли вже сформувалися самостійні слов’янські мови. 

Основні критерії віднесення гідронімів із суфіксами -иця, -ець до давніх 

слов’янських назв такі: 1) структура і гідрографічна семантика твірного апелятива 

(праслов’янський архетип); 2) поширення гідронімних паралелей у більшості 

слов’янських регіонів. Гідроніми з цими формантами постали здебільшого на базі 

тотожних географічних апелятивів, водночас для частини таких потамонімів 

можна припускати й деривацію гідронімного рівня – субстантивація (за 

допомогою суфіксів -иця, -ець) першого складника словосполучення на зразок 

*Студена річка (потік) → Студениця / Студенець, *Крива річка (потік) → 
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Кривиця / Кривець. У цьому підрозділі розглядаємо гідроніми з формантами -иця, 

-ець, мотивовані відповідними лексемами з гідрографічною семантикою, які 

відносимо до праслов’янських з огляду і на архаїку їхніх твірних основ, і на 

спільнослов’янський (переважно) ареал. 

Гідронім Берéжниця (рр.: 1) п. Дністра; нп Моршин і Дашава Стрийськ. р-

ну, Млиниська Жидачівськ. р-ну Львів. обл.; 2) п. Стрия п. Дністра (гирло після 

Жижави) у тій самій обл.; 3) п. Дністра; Долинськ. р-н Івано-Франків. обл.; 

4) п. Уриву п. Лімниці п. Дністра Рожнятівськ. р-ну [467, с. 40]; 5) с. Вербівка 

Калуськ. р-ну [382]; 6) п. Млинівки п. Лімниці п. Дністра; сс. Петранка, Старий 

Угринів, Бережниця, Підмихайля Калуськ. р-ну; 7) п. Дністра; поч. у міжгір’ї між 

сс. Бубнище, Тисів і Танява Болехівськ. м/р тієї самої обл. [79, сс. 28–29]) має 

паралелі в суміжних регіонах Прикарпаття (басейн Пруту на Івано-Франківщині 

та Чернівеччині [467, с. 40]), у басейні Прип’яті [587, с. 42], а також за межами 

України: блр. рр. Бережница в басейні Березини [766, I, с. 126], топоніми: болг. 

Брежници [47, 1, с. 5], хорв. Brežnica (ойконіми [661, с. 98]). Наведені назви 

мотивовані відповідними географічними апелятивами, континуантами псл. 

*beržьnica ‹ *beržьnъjь + -ica [603, 1, с. 210]. Щодо семантики гідронімооснови 

прикарпатських назв Бережниця, то їхню внутрішню форму характеризувало 

значення, відображене в місц. бéрег ‘крутий, стрімкий схил; гористе місце’ [127, 

с. 23], ‘підвищення, горб’, ‘гора, схил гори’, ‘високий урвистий берег; прірва’ 

[320, с. 216] → *‘річки (потоки), що течуть у гористій місцевості’. Поширення 

ідентичних гідронімів (топонімів) на різних слов’янських територіях підтверджує 

архаїку відновленого архетипу *beržьnica. 

Гідроніми Бúстриця (Тисьменицька) (р., п. Дністра; нп Опака, Підбуж, 

Уріж, Ступниця, Бистриця Дрогобицьк. р-ну; гирло на межі Миколаївськ. і 

Городоцьк. р-нів Львів. обл. [467, с. 50]; варіант Бистриця [382]), Бúстриця (рр.: 

1) п. Дністра, утв. злиттям рр. Бистриця-Солотвинська і Бистриця-Надвірнянська; 

Галицьк. р-н Івано-Франків. обл.; 2) п. Калюсу л. Дністра; с. Бистриця 

Віньковецьк. р-ну Хмельниц. обл. [467, сс. 49–50]), Бúстриця (Надвірнянська) (р., 

п. Бистриці п. Дністра; витік. з-під долу Чорної Полонини в Лісистому Бескиді, 
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поблизу гір Чорна Клива, Бистра; нп Пасічна, Пнів, Надвірна, Фітьків, Цуцилів, 

Тисменичани Надвірнянськ. р-ну, Грабовець Богородчанськ. р-ну, Підлужжя й 

Вовчинець Івано-Франків. обл.), Бúстриця (Солотвинська) (р., л. Бистриці 

п. Дністра; нп Пороги, колишнє Бистра, Солотвин Богорoдчанськ. р-ну Івано-

Франків. обл. [467, с. 50]), як і їхні аналоги в інших регіонах України (басейни 

Дніпра, Десни, Стиру, Тиси [467, сс. 49–50]), мають численні слов’янські паралелі 

за межами України, як-от: рос. рр. Быстрица в басейні Оки [479, сс. 101, 164, 

225], болг. р. Бистрица (пр. Струми), серб. р. Бистрица [205, сс. 163–164], макед. 

р. Bistrica в басейні Вардару [639, сс. 47–48], хорв. р. Bistrica в басейні Сави [632, 

I, сс. 52–53], слвн. р. Bistrica, чеськ. р. Bystrice [671, с. 85], пол. рр. Bystrzyca в 

басейні Вісли [660, сс. 57, 128, 134, 208] та Одеру [659, сс. 41, 56, 80, 113], зх.-

слов. р. Bistrice на території Саксонії, р. Bistriţa на терені Румунії [205, сс. 163–

164]. Наведені назви постали способом онімізації ідентичних географічних 

апелятивів (пор., наприклад: укр. діал. бистриця ‘фарватер (бистрина) річки’ [143, 

с. 116], bystrycja ‘гірський потік із швидкою, бурхливою течією’ [666, с. 22] та ін.), 

похідних від псл. *bystrica ‘швидка річка’ [603, 3, 151; 535, с. 141]. Означальні 

складники в українських гідронімах Бистриця-Надвірнянська, Бистриця-

Солотвинська і Бистриця-Тисьменицька пов’язані з контактними топонімами – 

гідронімом Тисьмениця (найбільша притока Бистриці-Тисьменицької [740, I, 

c. 513]), нп Надвірна і Солотвин на Івано-Франківщині. 

Назва р. Бріднúця (пр. Колодниці; між рр. Зебухів і Роделицький; 

с. Надітичі Львів. обл. [467, с. 70]) етимологічно прозора. В її основі - 

географічний апелятив *брідниця ‹ бродница, значення якого допомагають 

відтворити аналогічні лексеми в інших слов’янських мовах, наприклад: рос. діал. 

бродница ‘грузьке рідке болото, через яке проходять убрід’ [464, 3, с. 190], чеськ. 

brodnice ‘місце броду’, словін. bŕodńica ‘болото, трясовина’ [603, 3, сс. 37–38]. 

Гідронімні паралелі відзначені в інших регіонах України – рр. Брóдниця в 

басейнах Горині й Стиру [587, с. 50] й Славії: блр. рр. Бродница в колишніх 

Вітебській і Мінській губ. [766, I, с. 210], пол. рр. Brodnica в басейнах Вісли й 

Стобрави [660, с. 238; 699, I, с. 96], пор. також топоніми: блр. і рос. ойконіми 
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Бродница, Бродницы в колишніх Мінській, Могильовській і Владимирській губ. 

[724, I, c. 541], болг. *Бродница – мікротопонім [179, 1, c. 147], слвн. Brodnica – 

топонім [619, I, c. 47]. Спільнослов’янський ареал гідронімів (топонімів) Брідниця 

(Бродниця) / Бродница / Brodnica – переконливе свідчення архаїки псл. *brodьnica 

[603, 3, сс. 37–38]. 

Гідронім Верéщúця (р., л. Дністра; між рр. Стривігор і Бистриця-

Тисьменицька; нп Нове Село, Великий Любінь, Комарне Городоцьк. р-ну, Івана 

Франка, Мшана Яворівськ. р-ну Львів. обл.; варіанти Верешиця, Вершúц’а, 

Вересиця; 1447 р. – Wressycza [467, с. 98]) неоднозначний щодо своєї етимології, 

на що вказують різні його форми Верещиця, Верешиця, Вершиц’а, Вересиця. 

Основи Верещ-, Вереш- / Верш-, Верес-, з одного боку, можуть бути пов’язані 

внаслідок перебігу певних фонетичних процесів, а з другого – мати різні етимони. 

В.В. Німчук уважає, що гідронім Верещиця треба аналізувати в колі географічних 

назв, мотивованих фітономеном верес (вереск) [375, с. 53]. Така версія можлива як 

iз огляду на фонетичну структуру форм Верещиця й Вересиця в разі їхнього 

зв’язку з лексемами вереск, верес, так і на підставі семантичних критеріїв, 

спільних для мотивації семантики основ споріднених гідронімів, наприклад: назви 

рр. Верéсня (басейн Прип’яті) ‹ *вересня ‘зарості вересу; місце, поросле вересом’ 

[238, с. 225], Вересóч (басейн Десни [467, с. 98]) ~ вересáч ‘місце, поросле 

вересом’ [155, 1, с. 353], кашуб. Vřosë – назва місцевості (на межі Вейхеровського 

і Картузького пов.) ‹ vřosë ‘терен, порослий вересом’, чеськ. Vřesná – топонім, 

Vřes’ina – мікротопонім ‹ псл. *versьje, *versьnъjь, *versina [202, с. 67], пол. 

рр. Wrzesica в басейні Варти, Wrześnica в басейнах Вісли й Одеру (пол. гідроніми 

з основою Wrześn- аналізують як похідні від фітономена wrzes [713, с. 218; 763, 

с. 225]), оз. Wrzosie в басейні Одеру [750, с. 324]. У цьому контексті можна 

пояснювати й дністерський гідронім Верещиця та його варіант Вересиця, 

розглядаючи їх як деривати від різних форм тієї самої лексеми – верес ‘Callana 

vulgaris Salisb.’ ‹ псл. *versъ [155, 1, сс. 353–354] і вереск ‹ *verskъ [202, с. 67]: 

Верещиця ‹ вереск + -иця (-ск- › -сч- › -шч- (щ) перед голосним переднього ряду) ‹ 

псл. *versčica ‘річка, що тече тереном, порослим верес(к)ом’ (на підтримку 
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гідронімооснови Верещ- ‹ *versč- ‹ *verskъ вказують, зокрема, гідроніми пол. 

Wrzosk у басейні Одеру [750, с. 324], болг Вряшка (рекà) ‹ вряс ‘Melissa vulgaris’ 

[179, 1, с. 236]; Вересиця ‹ верес-иця ‹ псл. *versica (пор. згадане пол. Wrzesica). 

Праформа *versica опирається й на історичні джерела, які фіксують топонім 

Вересиця вже з XV ст. – Wressycza, 1447 р. (див. вище), пор. також суміжний 

ойконім Верещиця, найраніша згадка про який датована 1473 р. у формі Wrzesicza 

[629, с. 200]. Щодо варіанта Верешиця, то він міг постати книжним шляхом, 

унаслідок змішування пол. s / sz, на що, власне, і вказує пізніша в часі форма 

ойконіма Vereszycza – 1515 р. [629, с. 200]. Ю.О. Карпенко дністерський гідронім 

Верещиця, а також спільнокореневий Верещúха (басейн Черемошу [467, с. 98]) 

відносив до так званих давньоєвропейських реліктів Українського Прикарпаття, 

етимологізуючи їх як деривати від і.-є. *ùer- ‘крутити’ із закономірним 

повноголосним розвитком звукосполуки tert [232, с. 44]. На жаль, дослідник 

пояснив лише формальну природу кореневого вер-, не розкривши причин появи 

структурного елемента -щ- та його еволюції. Схоже пояснення для болг. гідроніма 

Врèщица пропонував Й. Заїмов, який виводив його від імовірного *врещ- ‹ вря 

‘кипіти, вирувати’ [179, 1, 231]. Однак за такого тлумачення гідронімооснови 

Врещ- болг. Врещица не можна порівнювати з укр. Верещиця, оскільки болг. 

*врещ- відповідало б укр. *вряч- (очевидно, варіант до вруч-, пор. укр. Овруч на 

Житомирщині ‹ Вьручий ‹ *vьrőtj- ‹ *vьrěti ‘кипіти, пінитися, клекотіти’ [154, 

с. 39]). З огляду на це неможливий зв’язок гідронімооснови назви Верещиця з і.-є. 

*ùer- ‘крутити’ › псл. *vьrěti. Формально гідронім Верещиця, якщо припускати 

його вторинність до Верешиця, можна етимологізувати в лексико-словотвірному 

гнізді верх- з топографічною семантикою, як-от: укр. верх ‘гора; вершина гори’, 

вершúна ‘т. с.’ [320, сс. 219–220], ‘верхів’я річки’ [463, 1, с. 141], вершáва 

‘вершина’ [155, 1, сс. 360–361]. На це, ймовірно, вказує місцевий варіант 

Вершúц’а ‹ вершиця (‹ верх + -иця), пор. також споріднений болг. ойконім 

Вършицы, який пояснюють на основі псл. *vьršica ‹ *vьrxъ [202, с. 94], 

спільнокореневі укр. гідроніми Вершáдь (басейн Пруту), Вершúна (басейни 

Дніпра, Прип’яті, Сіверськ. Дінця), Вéршідь (басейн Черемошу), Вершкú (басейн 
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Прип’яті [467, сс. 99–100]) та ін. Можливо, на підтвердження такого пояснення 

гідроніма Верещиця ‹ Верешиця (щодо субституції щ / ш пор. назву пот. Щубранів 

у басейні Дністра [467, с. 630], якщо її розглядати як фонетично вторинну до 

*Шубранів, пор. гідронім Шубранéць у басейні Пруту [467, с. 627] ‹ Собран- [221, 

с. 207]) вказує топографічний опис р. Верещиця: починається на пд.-зх. схилі 

(курсив наш. – С.В.) видовженої улоговини (висота – 345 м над рівнем моря [105, 

с. 96]).  

Варіанти Верешиця, Вересиця можна пояснювати як вторинні до Вершиця: 

Верешиця ‹ діал. верех ‘верх’, Вересиця ‹ діал. вéрес ‘т. с.’ [155, 1, сс. 360–361] – 

форми з вторинним повноголоссям. Словоформу Верещиця також можна 

виводити з Верешиця (‹ Вершиця) на основі субституції близьких за артикляцію    

-ш-, -шч-. Зауважимо, що в документах форма Верещиця (Wereszczyca) відзначена 

лише з 1661 р., пізніше від Вересиця і Верешиця [629, с. 200]. Гідронімооснову 

Верещ- назви Верещиця можна також етимологізувати у зв’язку з апелятивами 

лексико-словотвірного гнізда вереск- / верещ-, як-от: ст.-укр. верескъ ‘різкий, 

пронизливий крик’, верещати ‘кричати, галасувати, шуміти’ [507, 1, с. 93], укр. 

вереск ‘крик’, верещáка ‘крикун’ ‹ псл. *verskъ [155, 1, с. 354], *verščati [562, I, 

сс. 142–143]: Верещиця ‹ *верещиця ‘шумлива річка’. У цьому разі внутрішню 

форму гідроніма Верещиця характеризувала метафорична ознака *‘криклива 

річка’ (верещати (голосно кричати) → шуміти (про течію річки, потоку)). Таку 

мотивацію підтверджують споріднені гідроніми рос. Верещажка в басейні Оки ‹ 

верещать ‘голосно кричати’ [513, с. 68], пол. Wrzaskoty – лімнонім у басейні 

Одеру [750, с. 324] ‹ пол. wrzask ‘вереск’ [155, 1, с. 354], пор. іще семантично 

співвідносні гідроніми: укр. Криклива, Крикуха [467, с. 288], лит. Kriok-upỹs ‹ 

kriokti ‘шуміти, ревіти’ [50, с. 14]. За умови первинності форми Верещиця 

варіанти Верешиця і Вересиця можна пояснювати як фонетично вторинні: 

Верешиця ‹ Верещиця на основі діалектної видозміни -шч- › -ш-, як наприклад у 

діал. шéпча ‘тонке гілля, дрібний хмиз’ ‹ щепа ‹ щепити [155, 6, с. 407]; Вересиця 

‹ Верещиця, імовірно, на польськомовному ґрунті внаслідок змішування пол. s / sz, 

sz / szcz, пор. польські форми контактного ойконіма Верещиця: 1478 р. – Wrzesіcza, 
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1515 р. – Vereszycza, 1578 р. – Wrzesica, 1661–1665 рр. – Wereszczyca [629, с. 200]. 

Реконструкція праформ *versčica (‹ *verskъ), *verščica (‹ *verščati + -ica; суфікс   

*-ica оформлював також і деривати з агентивною чи інструментальною 

семантикою, пор., наприклад: пол. kurzyca ‘завірюха’ ‹ kurzyć ‘крутити, віяти’ 

[739, 1, с. 98]) гіпотетична з огляду на локалізацію гідроніма Верещиця лише в 

басейні Дністра. 

Назву р. Вúтвиця (л. Свічі п. Дністра; с. Витвиця Долинськ. р-ну Івано-

Франків. обл. [467, 104]) тлумачать переважно як метафоричну, пов’язуючи її з 

давнім větvь, vit’ ‘галузка’ [451, с. 41; 79, с. 86], або ж як дериват від топоніма 

*Витва ‹ псл. *Vitva › *Vitvica [214, с. 96]. Оскільки в досліджуваному регіоні не 

засвідчено твірного топоніма *Витва, то гідронім Витвиця можна пояснювати як 

результат онімізації не збереженої в апелятивному словникові лексеми *витвиця, 

на реальність якої вказують, зокрема, спільнокореневі апелятиви, наприклад: рос. 

діал. вúтвúна ‘стебло; лозина; велика галузка’, пол. witwina ‘лоза, з якої плетуть 

кошики’, споріднені із серб. і хорв. vitva ‘потік’, слвн. vitva ‘лоза для плетення 

кошиків’, пол. witwa ‘верба’, н.-луж. witwa ‘лоза, з якої плетуть кошики’ ‹ псл. 

*vitva – утворення із суфіксом -tva від дієслівної основи *viti [291, с. 174]. 

Наведені апелятиви уможливлюють реконструкцію праформи *vitvica (‹ *vitva), 

твірної для гідроніма Витвиця, на позначення *‘річки з вигнутою течією’. Таку 

мотивацію семантики гідроніма Витвиця підтверджують спільнокореневі 

потамоніми укр. Вíта (Віть) у басейні Десни, Вíтка в басейні Прип’яті [467, 

c. 112], блр. Віцьба в басейні Зх. Двіни ‹ псл. *Vitьba, пол. Wicie – лімнонім у 

басейні Вісли ‹ псл. *Vitьje [214, сс.87, 89]. 

Гідроніми Вíкниця (р., л. Дністра; між рр. Марківка та Перев; с. Трибусівка 

Піщанськ. р-ну Вінниц. обл.; варіант Окниця [467, с. 107]) й Окниця (Окница) 

(пот., пр. Реуту, басейн Нижнього Дністра [766, III, c. 471]; О.М. Трубачов 

нижньодністерський потамонім уважав молдавською назвою, порівнюючи її з 

молд. окницэ ‘ніша в стіні, печі’ [525, с. 172]) мають паралель на території Румунії 

– генетично слов’янський мікрогідронім Ocniţa [179, 1, с. 440]. Дністерські 

гідроніми етимологізуємо в системі апелятивних відповідників і спорідненої 
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слов’янської гідронімної лексики з основою Вікн / Okn-, наприклад: рос. діал. 

óкница ‘вікно чистої води’ [464, 23, с. 129], слов’ян. окницэ (на території Молдови 

й Румунії) ‘яма, заглибина’ [360, с. 410], укр. Вікнúна – гідроніми в басейнах Пд. 

Бугу, Пруту (л. Дунаю), Серету, Сіверськ. Дінця [467, с. 107], пол. Okniska – 

потамонім у басейні Сяну [711, c. 114]. У контексті викладеного матеріалу 

органічна праформа *okъnica – дериват із суфіксом -ica від *okъno [603, 32, с. 44] 

з топографічною семантикою. 

Гідронім Гнилéць (пот., басейн Дністра; с. Тужилів Калуськ. р-ну Івано-

Франків. обл. [382; 79, с. 116]) утворений лексико-семантичним способом від 

географічного апелятива місц. гнилець ‘гнила, болотиста місцевість’ [299, с. 274], 

континуанта псл. *gnilьcь [603, 6, с. 176]. На підтримку праслов’янської архаїки 

словотвірної моделі гнилець → Гнилець свідчать гідронімні відповідники в інших 

регіонах України (бас. Пруту (Івано-Франків. й Чернівец. обл.), Пд. Бугу на 

Вінниччині [467, с. 141], на Волині [587, с. 96]) та в межах Східної, Західної і 

Південної Славії: рос. пот. Гнилец у басейні Оки [479, с. 15], блр. Гнилец – 

лімнонім у кол. Гродненській губ. [766, I, c. 456], хорв. пот. Gnjilec у басейні Сави 

[632, I, c. 124], пот. Hnilec у Словаччині [205, с. 190], пол. Gnilec – лімнонім у 

басейні Одеру [750, с. 90]. Варто відначити, що для назви дністерського 

пот. Гнилець можна припускати й деривацію топонімного рівня, у разі її 

походження (утворення із суфіксом -ець) від контактного гідроніма 

(мікрогідроніма) з основою Гнил-, пор., наприклад, назву пот. Гнилий у басейні 

Дністра на Івано-Франківщині [467, с. 141]. 

Назва гідрооб’єктів Гнилúця (бб.: 1) п. Бистриці-Надвірнянської п. Дністра; 

Івано-Франків. обл.; 2) басейн Дністра; м. Івано-Франківськ [467, с. 142]) 

мотивована географічним апелятивом гнилиця, на що вказує, зокрема, його аналог 

на Поліссі – діал. гнилиця ‘грузьке болото з іржавою водою’, ‘лісове болото’, 

‘заболочена низовина’ [561, с. 60]. Гідронімні паралелі на інших українських 

теренах (басейни Десни, Псла, Пруту, Сіверського Дінця, Cули [467, с. 142]), а 

також за межами України, як-от блр. Гнилица на Вітебщині, рос. Гнилица в 

колишніх Курській, Новгородській і Псковській губ. [766, I, сc. 456–457], пол. 
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Gnilica в басейні Одеру [659, c. 89], дають підстави розглядати дністерські 

потамоніми як органічний складник спільнослов’янського гідронімного ареалу й 

відновлювати праформу *gnilica (‹ *gnilъ(jь) + -ica) з гідрографічною семантикою. 

Гідронім Дéбриця (пот., басейн Дністра; с. Дора Надвірнянськ. р-ну Івано-

Франків. обл. [467, с. 165]) постав у результаті онімізації географічного апелятива 

дебриця ‘яр, улоговина’ [155, 2, с. 20], ‘прірва, лісовий потік’ [657, сc. 35, 38]. 

Гідронімні відповідники відзначені на різних слов’янських теренах, наприклад: 

блр. р. Дебрица в басейні Сожу, рос. р. Дебрица в басейні Десни (кол. Смоленська 

губ. [766, I, c. 567], пол. рр. Debrzyca в басейнах Варти, Одеру, Преґоли [750, 

с. 68], що дає підстави реконструювати праформу *dьbrica (Т.М. Богоєдова 

реконструює прагідронім *Dьbrica [34, с. 36]) з топографічною семантикою, 

похідну від *dьbrь (укладачі [603] відновлюють архетип *dъbrь з голосним ъ в 

корені на базі лит. dubra ‘калюжа, болотиста місцевість’, д.-ірл. dobur ‘вода’ [603, 

5, с. 176]). Див. вище також гідронім Дебря. 

Внутрішню форму гідроніма Деревнúця (р., п. Дністра; с. Репужинці 

Заставнівськ. р-ну Чернівец. обл. [467, с. 165]) Ю.О. Карпенко відновлював на 

основі ознаки ‘місце, де було зроблено дерев’яний поміст’ [221, с. 120]. 

Дослідник, однак, не прокоментував словотвору цієї назви. З погляду деривації 

гідронім Деревниця можна розглядати або як утворення із суфіксом -иця від 

імовірного топоніма *Деревна, на потенційність якого вказує, наприклад, укр. 

гідронім Деревна (Деревная) у басейні Случі [766, I, c. 580] (з варіантом Деревичка 

[467, с. 167]) ‹ псл. *dervьnъjь [603, 4, сс. 213–214], або як онімізовану форму 

географічного апелятива *деревниця, який порівнюємо з інослов’янськими 

відповідниками: чеськ. dřevnice ‘місце, де зберігають дрова’ [664а, I, 474], похідне 

рос. деревничка ‘невелике поселення’ [464, 8, с. 13] ‹ деревница (так як криничка ‹ 

криниця), пор. ще зх.-слов. Drebnitz (‹ *Drevnica) – назва слов’янського поселення 

в лісовій місцевості на території Саксонії [654, I, c. 212]. Щодо мотивації 

семантики гідронімооснови назви р. Деревниця пор. споріднений потамонім 

Drevenica в Словаччині – потік, що тече залісненою місцевістю (басейн Нітри 

[655, сc. 69–70]). Топонімно-апелятивні паралелі в різних слов’янських регіонах 
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(укр. Деревниця – зх.-слов. *Drevnica, рос. *деревница – чеськ. dřevnice) 

уможливлють реконструкцію псл. *dervьnіса (‹ *dervьnъjь+ -іса) ‘місцевість, 

поросла деревами (лісом)’ → *‘річка, що тече в такій місцевості’. 

Назва р. Дубúця (л. Солониці п. Тисьмениці п. Бистриці-Тисьменицької 

п. Дністра; с. Стебник Дрогобицьк. р-ну Львів. обл. [467, с. 185]) – онімізована 

форма апелятива дубúця ‹ псл. *dőbica [603, 5, с. 91] з імовірною семантикою 

*‘річка, що тече в місцевості, де ростуть дуби’. Пор. ідентичні гідроніми в інших 

слов’янських регіонах: болг. р. Дъбица [179, 1, с. 464], макед. р. Dubica в басейні 

Вардару [639, c. 247], пол. р. Dębica в басейні Одеру [659, c. 81], чеськ. р. Doubice 

[205, с. 479]. 

Назва пот. Звóрець (п. Опаки п. Бистриці-Тисьменицької п. Дністра між 

рр. Бориславка і Клюткавка; с. Опака Дрогобицьк. р-ну Львів. обл. [467, с. 210]) 

утворена лексико-семантичним способом від місцевого апелятива звóрець 

‘великий непрохідний ліс із яругами й вертепами’ [384, 1, с. 301]. Семантика 

географічного апелятива зворець розвинулася на основі стрижневого значення 

‘джерело, потік’, на що переконливо вказує місц. звір ‘стрімка течія з водопадами, 

у яку впадає багато потоків, що утворюють завороти’ [331, с. 177] ‹ *ізвор, укр. 

діал. ізвóр ‘джерело водойми’ [356, с. 77] ‹ псл. *jьzvorъ ‘джерело, потік’ [603, 9, 

сс. 100–101], пор. також макед. изворец ‘джерело’ [489, с. 77]. Дністерський 

гідронім Зворець – фрагмент ширшого слов’янського ареалу споріднених назв 

гідрооб’єктів, наприклад: болг. Изворец – назва струмка [179, 1, с. 354], пол. 

Zworec – потамоніми в басейнах Вісли й Сяну, Zworzec – назва пот. у басейні 

Одеру [750, c. 334]. Наведені факти уможливлюють реконструкцію псл. *jьzvorьcь 

(праформа не представлена в [603]) – дериват із суфіксом -ьcь від *jьzvorъ.  

Із гідронімом Зворець структурно співвідносна назва р. Звóриця 

(пр. Золотої Липи л. Дністра; нп Годів, Кальне й Розгадів Зборівськ. р-ну 

Тернопіл. обл. [467, с. 211]) – результат онімізації незбереженого *звориця ‹ 

*ізвориця зі спорідненою семантикою до *ізворець. Можлива реконструкція (з 

огляду на давню словотвірну модель із суфіксом *-ica) праформи *jьzvorica – 

утворення ж. р. від *jьzvorъ (щодо дериватів з іншим суфіксом від цієї ж основи 
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пор. укр. діал. зворина ‘притока’ [155, 2, с. 251]). У зв’язку з цим потребує 

коригування словоформа *zvorica ‘прірва, водопад, потік’, ‘яр, западина, 

видолинок’, ‘гірське джерело, непрохідне місце, провалля’, яку відновлює 

Я.П. Редьква [440, сс. 136–137]. 

Гідронім Зеленúця (р., п. Бистриці-Надвірнянської п. Бистриці п. Дністра; 

Богородчанськ. р-н Івано-Франків. обл. [467, с. 213]) має аналоги в несуміжній 

східнослов’янській зоні – рос. р. Зеленица в кол. В’ятській губ. [766, II, c. 83] та на 

західнослов’янській території – пол. р. Zelenica в басейні Одеру [659, c. 90]. В 

основі наведених назв – місцеві географічні апелятиви зелениця із семантикою 

*‘річка, що тече у «зеленій» (зелені луки, поля тощо) місцевості’. Пор. 

структурно-семантичні паралелі: укр. діал. зелениця ‘трава; зелень; овочі’ [158, 1, 

с. 297], рос. зеленица ‘кущове дерево’, ‘зелена фарба’ [128, І, с. 677], серб. 

зеленица ‘поле, поросле зеленою травою, левада’ [443, VI, сс. 778–779], чеськ. 

zielenice ‘зелень’, ‘морські водорості’ [664а, 5, с. 646], пол. zielenica ‘зелена 

фарба’, ‘морські водорості’ [741, VIII, с. 495]. Спільнослов’янський ареал 

наведених лексем свідчить про їх розвиток із псл. *zelenica, яке могло мати й 

географічну семантику [533, с. 13]. Не слід відкидати можливості походження 

гідроніма Зелениця i від суміжного топоніма Зелена / Зелений, пор., наприклад, 

назву пот. Зелений у басейні Дністра на Івано-Франківщині [467, с. 213]. 

Назву пот. Камінéць (1) л. Боринки л. Стрия п. Дністра; с. Бориня 

Турківськ. р-ну Львів. обл.; 2) л. Верхнього л. Ботевки л. Стрия п. Дністра; 

с. Верхнє в тих самих р-ні й обл. [329, с. 36]), гідронім Каменéць у басейні Тиси 

на Закарпатті [467, с. 233] аналізуємо в ширшому ареалі слов’янських 

відповідників на зразок: серб. Каменац – назва потоків (4), болг. Каменец – 

потамонім [205, с. 206], пол. Kamenz Fluss, Kamenez See – слов’янські назви 

гідрооб’єктів у німецькомовному оформленні [750, сc. 129–130]. В основі 

наведених назв – географічний апелятив на зразок чеськ. діал. kamenec 

‘кам’янисте річкове русло’ – континуант псл. *kamenьcь [603, 9, с. 134]. 

Гідроніми Кам’янúця (рр.: 1) л. Мурафи л. Дністра; с. Тарасівка 

Жмеринськ. р-ну Вінниц. обл.; 2) п. Дністра між рр. Тернава і Бабинка; 
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с. Грушівці Кельменецьк. р-ну Чернівец. обл. [467, с. 235]) мотивовані 

географічним апелятивом кам’яниця зі значенням *‘кам’яниста місцевість’ → 

‘річка, що тече в такій місцевості’ (пор. прикарпат. кам’яниця ‘сухе русло річки’ 

[299, с. 310]), який підтверджують споріднені лексеми в інших слов’янських 

мовах, наприклад: блр. діал. камянíца ‘кам’янистий ґрунт’, рос. діал. каменица 

‘кам’яна гряда на річці’, серб., хорв. камèница ‘кам’яниста місцевість’ ‹ псл. 

*kamenica з географічною семантикою [603, 9, сс. 130–131]. Дністерські гідроніми 

мають відповідники на інших слов’янських територіях, як-от: блр. Каменица в 

колишній Могильовській губ. [766, II, c. 213], рос. Каменица в басейні Оки [479, 

с. 180], болг. Кàменица в різних регіонах [179, 1, сс. 38–39], макед. Kamenica в 

басейні Вардару [639, c. 160], серб. Каменица [205, с. 206], хорв. Kamenica в 

басейні Сави [632, I, c. 167], слвн. Kamenica (пр. Колпи [618, I, с. 248]), слвц. 

Kamenica (варіант гідроніма Štefanovsky potok) у басейні Морави [768, с. 293], 

чеськ. Kamenice, в.-луж. Kamjenica [205, с. 206], пол. Kamienica в басейнах Вісли й 

Одеру [660, сc. 21, 35, 44, 59; 659, c. 42]. 

Гідроніми Колóдниця (рр.: 1) л. Дністра між рр. Зубря й Черниця; 

нп Стільське й Роздол Миколаївськ. р-ну, Малехів, Берещина Жовківськ. р-ну 

Львів. обл.; 2) п. Дністра між рр. Козушний (Кожушний) і Щирець; 

нп Доброгостів, Уличне Дрогобицьк. р-ну, Кавське, Колодниця, Нежухів, Стрий 

Стрийськ. р-ну тієї ж обл. [467, с. 263]) мають паралелі в інших регіонах України 

та за її межами, наприклад: укр. оз. Колодниця на Чернігівщині [560, с. 140], болг. 

р. Клàдница (прикметник від клада ‘колода’ + -ица: ‘річка, що тече місцевістю з 

колодами або якою сплавляють колоди’), серб. Кладница – ойконім [179, 1, 

с. 112], пол. р. Kłodnica [659, с. 34], що з огляду на ідентичну структуру й 

спільнослов’янський ареал дає підстави кваліфікувати зазначені топоніми як 

лексико-семантичні утворення від місцевих континуантів псл. *koldьnica (‹ 

*koldьnъjь + -ica [603, 10, сс. 126–127]) з імовірною семантикою *‘річка з 

глибоким руслом’ (пор. укр. діал. колодина ‘яма, у якій брали торф’ [561, с. 103]). 

У відновленій семантиці стрижнева сема ‘русло’ розвинулася на базі псл. *kolda 

(також ‘корито’, ‘вулик’, ‘човен’ [161, с. 54]). Пор. ще типологічно споріднені 
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потамоніми Корúтниця в басейнах Тиси й Пруту [467, с. 271]. Можлива, проте, й 

альтернативна мотивація семантики гідронімооснови назви Колодниця та її 

відповідників на інших слов’янських територіях – *‘річка, якою сплавляли 

колоди’, на що, власне, вказував Й. Заїмов (див. вище). На підтримку такої 

мотивації вказує факт сплавляння лісу карпатськими притоками Дністра [453, 

с. 66]. Водночас гідронім Колодниця та його слов’янські аналоги можна 

тлумачити як деривати із суфіксом -иця від першого компонента назви на зразок 

Колодна (річка, місцевість), пор., наприклад, укр. б. Колóдна в басейні Сіверськ. 

Дінця, р. Колóдна на Чернігівщині, пот. Колóдний у басейні Тиси [467, с. 263], 

рос. Колодный – гідронім у басейні Оки [479, с. 127], серб. Клàдањ – топонім у 

Сх. Боснії [603, 10, с. 127], чеськ. Kladno – топонім [753, c. 184], ст.-полаб. Kläden 

‹ *Klod’no [697, c. 203] та ін. 

Назва р. Кривúця (п. Мізунки л. Свічі п. Дністра; с. Вишків Долинськ. р-ну 

Івано-Франків. обл. [467, с. 27]) постала, очевидно, лексико-семантичним 

способом від географічного апелятива кривиця, на що вказують відомі слов’янські 

лексеми з топографічною семантикою, наприклад: укр. діал. (зх.-поліськ.) кривúца 

‘загальна назва річки з покрученими берегами’ [587, с. 136], полаб. kraiváicə (‹ 

*krivica) ‘затока’ [751, c. 416] ‹ псл. *krivica [603, 12, сс. 162–163]. Аналізований 

гідронім має паралелі на різних територіях України й Славії, як-от: гідроніми 

Кривúця в басейнах Десни (Чернігівщина) і Прип’яті (Волин. обл. [467, с. 287]), 

блр. Кривица в басейні Березини [766, II, c. 524], рос. Кривица в басейні Оки [479, 

с. 21], болг. Кривица (‹ *кривица ‘крива річка’ [179, 1, с. 187]), пол. Krzywica в 

басейні Вісли [750, c. 152], слов’ян. Crivitzer See в Мекленбурзі (германізована 

слов’янська назва [179, 1, с. 187]), топоніми: болг. Кривица в різних регіонах [179, 

1, с. 187], слвн. Krivice – назва поселення [661, c. 245], чеськ. Křivice – ойконім 

[710, II, c. 403] тощо. Спільнослов’янський ареал наведених назв підтверджує 

праслов’янську архаїку географічного апелятива *krivica (див. вище). 

Гідронім Лéмиць (пот., п. Дністра; Івано-Франків. обл. [467, с. 312]) не має 

аналогів за межами Дністра. О.П. Карпенко, досліджуючи гідронімікон 

Центрального Полісся, залучає цю назву до аналізу поліських гідронімів із 
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основою Лем- / Лом- (Леміш / Лемля / Ломля), мотивуючи їхню семантику в гнізді 

лексики псл. *lomiti [238, с. 122]. З погляду фонетики гідронім Лемиць вторинний 

щодо *Лемець (-иць ‹ -ець, пор. бойк. хлопиц’ ‘хлопець’ [384, 2, с. 341]) ‹ псл. 

*lemьcь – дериват із суфіксом -ьсь від псл. діал. *lemiti ‘ламати’ [603, 14, сс. 113–

114]. Отже, внутрішню форму гідроніма *Лемець характеризувала ознака *‘такий, 

що ламає’, пор. з цього приводу споріднений апелятив прикарпат. лáмéць ‘потік, 

що шукає, промиває собі дорогу’ [299, с. 329]. На підтвердження такого 

пояснення наведемо споріднені назви гідрооб’єктів із основою Лімн-: рр. Лíмна 

(с. Лімна Турківськ. р-ну Львів. обл.; див. вище), Лíмниця (1) п. Колодниці 

пр. Дністра; м. Стрий Львів. обл.; 2) п. Дністра; поч. на пн.-сх. околиці 

с. Серафинці, гирло в с. Городниця Городенківськ. р-ну Івано-Франків. обл.; 

3) п. Дністра; витік із с. Ясень Рожнятівськ. р-ну Івано-Франків. обл., гирло 

поблизу м. Галич Івано-Франків. обл. [467, с. 319]) ‹ псл. *lomьnica [603, 16, 

сс. 31–32] *‘така, що ламає, «поламана (з вигинами)»’ (р. Лімниця перетинає 

кам’янисті скиби [488, с. 45]), р. Lomnica в басейні Солоної (Словаччина) (‹ lomný 

‘поламаний камінь на дні потоку’) [737, с. 53], зх.-слов. топонім Lomnitz (‹ 

*Lomnica) в Саксонії [654, I, c. 615] та ін. 

Назву пот. Луковéць (п. Свічі п. Дністра; поч. поблизу с. Лолин, тече в 

с. Мислівка Долинськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, с. 330]) з погляду 

словотвору можна трактувати як: 1) утворення із суфіксом -ець від імовірного 

суміжного топоніма *Луковий(-а, -е) ‹ лукóвий ‘вигнутої форми’ [158, 1, с. 415]. 

Пор. з цього приводу міркування Я. Рудницького, що значна частина гідронімів із 

формантом -ець походить від назв суміжних місцевостей [450, с. 58]; 2) лексико-

семантичний дериват від апелятива прикарпат. лýковець ‘вигнутий потік’ [299, 

с. 335]. Гідронімні й топонімні паралелі на різних слов’янських теренах – укр. 

пот. Луковéць (басейни Горині, Пруту, Тетерева [467, с. 330]), рос. Луковец – 

ойконіми в колишніх Новгородській, Орловській, Псковській губ. [724, V, с. 249], 

болг. Лъковец – мікротопонім поблизу Крушово [179, 1, с. 300], назви поселень 

Lukovec у Словенії та Хорватії [661, с. 270], потамоніми Lukovec у Словенії [34, 

с. 29], пол. Łąkowiec у бас. Вісли [750, c. 166], чеськ. Lukovec – ойконім [710, II, 
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с. 674] – надійне підґрунтя для реконструкції псл. *lőkovьcь з топографічною 

семантикою ‘кривизна, вигин місцевого топо(гідро)рельєфу’ [587, с. 165] ‹ 

*lőkovъjь + -ьcь. 

Гідронім Мшáнець (пот., л. Дністра; між рр. Ріп’янка і Гвіздянка; 

с. Мшанець, гирло в с. Головецьке Старосамбірськ. р-ну Львів. обл. [467, с. 381]), 

як і його аналог у басейні Пд. Бугу (цей гідронім Л.Т. Масенко пов’язує з рос. 

діал. мшана, мшава ‘болото, що заросло мохом, мох на болотистій місцевості’ 

[327, с. 59]), можна аналізувати або як дериват із суфіксом -ець топонімного рівня, 

пор., наприклад, мікротопонім Мшаний на Старосамбірщині [382], або як 

онімізовану форму незбереженого географічного апелятива *мшанець з імовірною 

семантикою ‘мохове болото’ (пор. спільнокореневе рос. діал. мшáнúк ‘мохове 

болото’ ‹ псл. *mъšanikъ / *mъšenikъ [603, 21, сс. 12–13]). Гідронімні паралелі в 

басейнах Вісли й Одеру – пот. Mszaniec [750, c. 182] – дають підстави 

реконструювати праформу *mъšanьcь із семантикою ‘болотистий, заболочений 

(про потік)’ [587, сс. 177–178] ‹ *mъšanъ(jь) + суфікс -ьcь. 

Назва р. Оровéць (л. Стинавки л. Стрия п. Дністра; с. Орів Сколівськ. р-ну 

Львів. обл. [467, с. 402]) утворена суфіксальним способом (формант -ець) від 

суміжного ойконіма Орів. Щодо назви поселення, то вона, найімовірніше, 

вторинна до ідентичного мікротопоніма або ороніма, пор., наприклад, горб Orów 

у колишньому Дрогобицькому пов., гірський хребет Orowy над лівим берегом 

Дністра [740, VII, c. 597] ‹ географічних апелятивів псл. *obrova / *obrovъ ‹ *obryti 

(реконструкцію здійснено без урахування українського лексичного матеріалу – на 

основі д.-рус. обровъ ‘рів’, слвн. obrôva ‘берегове урвище’, obrôv ‘насип, урвище’, 

похідних серб. і хорв. obrovina ‘рів, канава’ [603, 29, с. 103]). Праслов’янську 

архаїку лексеми *obrovъ з топографічною семантикою, континуантами якої є 

згадані укр. орів › Орів › Оровець, підтверджують також топонімні паралелі в 

різних слов’янських регіонах, наприклад: власні географічні назви Obrôv, Obrôvec 

у Словенії [745, c. 28], ст.-пол. Obrow (1342 p.) – топонім у Верхньому Надодер’ї 

[708, c. 86], пол. Obrowiec – гідронім у басейні Вісли [750, c. 191], доповнюючи 
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реконструкцію пратопоніма *O(b)rova / *O(b)rovъ [36, с. 18] додатковим 

матеріалом. 

Назву р. Осниця (1) с. Селець Дрогобицьк. р-ну Львів. обл.; 2) поблизу 

смт Шаргород Вінниц. обл. [467, с. 405]) аналізуємо в колі типологічно 

споріднених (із погляду мотивації семантики основи) гідронімів на зразок 

Березниця, Дубниця [467, сс. 42, 185], мотивованих відповідними географічними 

апелятивами (пор. укр. діал. березнúця ‘березовий ліс’ [155, 1, с. 171], дубнúця 

‘дубові зарості’ [603, 5, с. 98]) або ж утворених за допомогою суфікса -иця 

(субстантивація) від контактних суміжних топонімів *Березна, *Дубна, *Осна 

(пор., наприклад, формально ідентичні гідроніми рос. Осна в Калузькій і 

Пензенській губ. [766, III, c. 539], чеськ. Osná – топонім (цю назву А. Профоус і 

Я. Свобода пов’язували із ст.-чеськ. osa ‘оса’ [710, III, c. 293]). На підтвердження 

такої етимології вказують споріднені (щодо мотивації внутрішньої форми) 

гідроніми з основою Осик-: Осúкова, Осикувáта, Осикувáтий у різних регіонах 

України [467, сс. 403–404], пор. ще пол. Ośnia в басейні Варти [713, c. 109]. 

Гідронім Осниця має відповідники в інших регіонах України та за її межами: 

рр. Осниця в басейнах Горині й Тетерева [467, с. 405], рр. Осница в колишніх 

Вологодській і Псковській губ. Росії [766, III, c. 539], пол. рр. Ośnica в басейнах 

Вісли й Одеру [750, с. 197], пор. ще блр. ойконім Аснíца в Брестській обл. [435, 

с. 17], що дає підстави для реконструкції праформи *osьnica ‹ *osьnъjь ‹ *osа (‹ 

*opsa) ‘осика’ [155, 4, с. 219]. Відновлене *osьnica (В.П. Шульгач реконструює 

прагідронім *Оsьnica [587, с. 199]) могло реалізувати семантику *‘місцевість, де 

росте оса – осика’. Пояснення гідронімів Осниця на основі лексики гнізда псл. 

*osьnica ‹ *osь ‘вісь’ [603, 36, сс. 94–95] чи *ostьnica (унаслідок спрощення в 

групі приголосних -стн-) ‹ *ostьnъjь ‘гострий’ ‹ *ostь ‘остюк; волосинка в шерсті 

тварини; великий гачок; палиця з цвяхом’ [603, 36, с. 76; 155, 4, сс. 229–230] 

малоймовірне насамперед через труднощі семантичної мотивації гідронімооснови 

Осн-. 

Гідронім Рúбниця (1) л. Пуцити п. Дністра; с. Вартиківці Кельменецьк. р-

ну Чернівец. обл. [467, с. 461]; 2) б., л. Дністра; Одес. обл. [96, с. 74]) має прозору 
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внутрішню форму, пов’язану зі значенням ад’єктивної основи рибн- ‹ риба(-и). 

Ю.О. Карпенко пояснював буковинську назву Рибниця як дериват із суфіксом       

-иця від мікротопоніма Рибне (назва поля: тут колись був ставок із рибою [221, 

с. 174]). На наш погляд, гідроніми Рибниця слід аналізувати в системі численних 

відповідників у різних регіонах Ураїни й Славії, як-от: укр. Рúбниця в басейні 

Пруту [467, с. 461], блр. Рыбніца (Рыбница) на Вітебщині, рос. Рыбница на різних 

теренах [766, III, c. 127], болг. Рибница [179, 2, с. 624], серб. Рибница в басейнах 

Пд. та Зх. Морави, Колубари, Дрини [205, с. 285], хорв. Ribnica в басейні Сави 

[632, II, сc. 194–195], макед. Rybnica в басейні Вардару [639, c. 170], слвн. Ribnica 

[618, II, c. 154], слвц. Rybnica, чеськ. Rybnice [639, c. 170], пол. Rybnica в басейнах 

Вісли й Одеру [750, c. 240], в основі яких – місцеві континуанти псл. *rybьnica 

(пор., наприклад, слвн. rîbnica ‘рибне місце’ [205, с. 285]) ‹ *rybьnъjь(-а) + -ica. З 

іншого боку, гідронім Рибниця можна розглядати як результат субстантивації 

першого складника гідронімного словосполучення *Рибна (‹ *Rybьna(ja)) річка. 

Гідроніми Самéць (пот.: 1) п. Стрипи; нп Вишнівчик Теребовлянськ. р-ну 

Тернопіл. обл. [440, с. 138]; 2) п. Збруча л. Дністра; як п. Млинського п. Збруча; 

нп Стриївка Збаразьк. р-ну, Клебанівка, Коршилівка, Росохуватець, Супранівка, 

Підволочиськ, Мислова Підволочиськ. р-ну Тернопіл. обл.; 3) пр. Мурафи 

л. Дністра; с. Бандишівка Могилів-Подільськ. р-ну Вінниц. обл.; 4) пр. Серетця 

пр. Серету л. Дністра; с. Стибирівка, Вербівчик Бродівськ. р-ну Львів. обл.; 

5) пр. Ушки п. Ушиці л. Дністра; с. Проскурівка Ярмолинец. р-ну Хмельниц. обл. 

[467, с. 135]) лише формально тотожні із загальновживаною лексемою сáмéць 

‘істота чоловічої статі’ [155, 5, с. 172], не маючи нічого спільного з нею за 

змістом. Семантику основи назви цих гідрооб’єктів мотивувала інша ознака. 

Варто відзначити, що гідронімні відповідники аналізованій назві поширені в 

інших регіонах України (у басейнах Горині, Пд. Бугу, Росі, Тетерева [467, сс. 485–

486]) й за її межами – на слов’янських теренах, наприклад: рос. Самец у басейні 

Оки [479, с. 260], пол. Samiec у басейнах Вісли й Одеру [750, c. 245]. Л.Т. Масенко 

пов’язує гідроніми укр. Самець з гідрографічним апелятивом самець [327, сс. 71–

72], не вказуючи, щоправда, на його семантику, можливо, тому, що цього 
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апелятива не фіксують українські словники. На думку Я.П. Редькви, назву 

пот. Самець слід виводити від географічного апелятива *самець, співвідносного з 

пол. samica ‘головне русло річки’ [440, с. 139]. З цього приводу пор. численні 

польські гідроніми Samica (41 фіксація [681, c. 95]) ‹ samica ‘головне русло річки’ 

[713, c. 140]. Гідроніми Самець і Samica вважаємо етимологічно спорідненими, на 

що вказує не лише спільна основа Сам- / Sam- (реалізована також у назвах 

р. Сáмка в басейні Дністра на Хмельниччині ([467, с. 135]; цей гідронім слушно 

етимологізують у зв’язку з назвою пот. Самець [521, с. 404]), пол. р. Sama в 

басейні Варти [713, c. 139]), але й співвідносні форманти -иця (-іса) / -ець, які її 

оформлюють. Фіксація гідронімів Самець у різних регіонах Славії, відсутність 

апелятивних відповідників із топосемантикою уможливлює реконструкцію 

праформи *samьcь (форма ж. р. – *samica) ‹ *samъ зі значенням *‘головне 

(самостійне) русло річки (потоку)’. 

Назва рр. Солонúця (1) л. Оребу п. Дністра; сс. Кобло Старе 

Старосамбірськ. р-ну, Бережниця, Чуква Самбірськ. р-ну Львів. обл.; 

2) п. Тисьмениці п. Бистриці-Тисьменицької п. Дністра; м. Трускавець тієї самої 

обл. [467, с. 519]) постала в результаті онімізації географічного апелятива 

солонúця ‘солоне джерело’ [155, 5, с. 252]. Гідронімні відповідники дністерським 

потамонімам Солониця відзначені лише в східно-західнослов’янському ареалі, 

пор., наприклад: укр. рр. Солонúця в басейні Дніпра [467, с. 519], рос. р. Солоница 

на Новгородщині [62, с. 59], пол. р. Słonica в басейні Вісли [750, c. 271]. Однак 

поширення ідентичних потамонімів у несуміжних зонах архаїчного слов’янського 

заселення – Українське Прикарпаття й Північ Росії – підтверджує гідронімним 

матеріалом реконструкцію псл. *solnica [391, с. 137] із семантикою *‘річка із 

солоною водою’. 

Гідроніми Студенéць (пот.: 1) п. Колодниці в басейні Дністра; с. Тільське 

Миколаївськ. р-ну Львів. обл.; 2) л. Ворони п. Бистриці-Надвірнянської 

п. Бистриці п. Дністра; нп Черніїв, Хриплин, Микитинці, Укорники і Підпечери 

Івано-Франків. р-ну й обл.; 3) пр. Бережниці, басейн Дністра; с. Петранка 

Рожнятівськ. р-ну; 4) витік р. Кахни в басейні Дністра; с. Брошнів Рожнятівськ. р-
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ну тієї самої обл.), Студéнúця (р., л. Дністра; між рр. Рестівка і Бакота; 

нп Савинці, Солобківці Ярмолинец. р-ну, Томашівка, Лошківці, Вихрівка, 

Гірчична, Соснівка та ін. Дунаєвецьк. р-ну Хмельниц. обл.) аналізуємо в системі 

споріднених слов’янських назв гідрооб’єктів, як-от: рос. Студенец у різних 

регіонах, блр. Студенец у колишніх Мінській і Могильовській губ. [766, III, 

сc. 417–418], болг. Студенец, серб. Студенац [429, с. 878], хорв. Studenec у 

басейні Сави [632, II, c. 124], Studenec у Словенії [639, c. 95], Studenac у 

Словаччині [683, с. 70], пол. Studzianiec, Studzieniec у басейнах Вісли й Одеру 

[750, c. 290]; рос. Студеница в колишніх В’ятській і Смоленській губ. [766, III, 

c. 420], блр. Студеница на Вітебщині [766, III, c. 420], пд.-слов. Studenica в 

басейнах Сави й Вардару [632, II, c. 125; 639, c. 59], пол. Studzienica в басейнах 

Вісли й Одеру [750, c. 290]. Фіксація таких гідронімних паралелей на різних 

слов’янських територіях дає підстави розглядати їх як похідні від місцевих 

континуантів псл. *studenьcь (пор. укр. діал. студениць ‘джерело’ [384, 2, с. 262] ‹ 

студенець, блр. діал. студянцы ‘місця на болоті, де завжди холодна вода’ [610, 

с. 182], макед. діал. студенéц ‘джерело; холодне джерело’ [108, с. 210], слвн. 

studénec ‘джерело’ [619, III, c. 337]), *studenica (укр. студенúця ‘криниця’ [463, 4, 

с. 221], рос. діал. студенúца ‘холодна джерельна вода’ [128, IV, с. 347], болг. і 

макед. студéница ‘холодне джерело’ [108, с. 210]). 

Гідронім Стýпниця (пот., л. Колодниці п. Дністра; нп Голобутів і Кавське 

Стрийськ. р-ну Львів. обл. [467, c. 538]) не має апелятивних відповідників iз-

поміж слов’янських місцевих географічних термінів. Натомість він структурно 

пов’язаний зі спорідненими топонімами в різних слов’янських регіонах, 

наприклад: блр. Ступница (Stupnica) – назва поселення в колишній Мінській губ. 

[740, XI, с. 510], хорв. Stupnica – гідронім у басейні Сави [632, II, с. 125], серб. 

Stupnica – ойконіми [661, с. 416], пол. Stupnica – гідроніми (2) в басейні Вісли 

[660, сс. 42, 84] (назви зі східнослов’янською фонетикою, пор. гідронім пол. 

Stępny [750, с. 283]), топонім ст.-полаб. Stamрen ‹ *Stąp’no ‹ stąpa ‘ступа’ [697, 

с. 259]. Наведені топоніми уможливлюють етимологізування гідроніма Ступниця 

як лексико-семантичного деривата від географічного апелятива *ступниця ‹ 
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ступний(-а) (пор. укр. стýпний ‘пов’язаний із ступою’ [463, 4, с. 223]) з імовірною 

семантикою *‘річка, що вибиває собі русло в твердому береговому ґрунті’ ~ 

стýпа ‘пристрій, у якому щось б’ють’ ‹ псл. *stőpа ‘ступа; товкач, макогін’ [155, 

5, с. 458]. Пор. типологічно споріднений (із погляду семантики) гідронім Тóвчка в 

басейні Тиси [467, с. 567] ~ укр. діал. тóвчка ‘ступа; посудина для солі; товкач із 

цвяхами на головці’ [155, 5, с. 587]. Менш імовірний зв’язок гідронімооснови 

назви Ступниця з лексикою словотвірного гнізда ступати: ступнúк ‘крок’, 

ступня́ ‘стопа’ [155, 5, с. 459] через труднощі семантичного характеру 

(метафорично кожна річка «йде»). М.А. Осипова відновлює праформу *stőpьnica 

[391, с. 134], яка об’єднує у своєму складі й перелічені вище гідроніми. З іншого 

боку, можливий словотвірний зв’язок (субстантивація за допомогою суфікса -иця) 

гідроніма Стýпниця з незбереженим суміжним топонімом *Ступний(-а, -е), на що 

потенційно вказують ад’єктивні топоніми на зразок: укр. Стýпна – назва р. в 

басейні Десни [467, с. 538], блр. Ступно – ойконім на Мінщині [724, VIII, с. 618], 

чеськ. Stupná – ойконіми (3) [710, IV, с. 225], згадані вище пол. Stępny, ст.-полаб. 

Stamрen ‹ *Stąp’no. 

Назву р. Сýшиця (пр. Дністра; с. Сушиця Старосамбірськ. р-ну Львів. обл. 

[467, с. 551]) можна кваліфікувати як вторинну (трансонімізація) до ймовірної 

назви суміжного топооб’єкта, мотивованої укр. сушúця ‘висохлий ліс; висохла 

частина лісу; суха ялина або смерека’ [155, 5, с. 487]. Можливе й інше 

трактування етимона гідроніма Сушиця – результат онімізації географічного 

апелятива сушиця ‘сухе русло річки’ [299, с. 404], пор. ще аналогічне слвн. sušica 

‘т. с.’ [587, с. 265]. На підтвердження такого пояснення вказують численні 

українські (в інших регіонах) і слов’янські гідронімні паралелі: рр. Сýшиця в 

басейнах Прип’яті, Пруту, Стиру [467, с. 551], рос. рр. Сушица в басейні Оки [479, 

сс. 29, 154, 155], болг. р. Сушúца (річка, що влітку пересихає [252, с. 266]), макед. 

р. Sušica в басейні Вардару [639, с. 71], хорв. р. Sušica в басейні Сави [632, II, 

с. 127], пол. рр. Suszyca в басейні Вісли [750, с. 292]. Спільнослов’янський ареал 

наведених назв – вагоме підґрунтя для реконструкції праслов’янського 



279 

гідрографічного терміна *sušica [391, с. 138] із семантикою ‘річка (потік) із 

руслом, що пересихає’ і навіть прагідроніма *Sušica [587, с. 265]. 

Гідроніми Теплúця (пот.: 1) пр. Млинівки басейн Дністра; с. Брошнів 

Рожнятівськ. р-ну Івано-Франків. обл.; 2) п. Свічі п. Дністра; між рр. Витвиця і 

Саджавка; Івано-Франків. обл. [467, сс. 557–558]) мотивовані географічним 

апелятивом теплиц’а ‘джерело, з якого витікає вода, що взимку не замерзає’ [111, 

с. 36], теплúця ‘джерело з дуже холодною водою влітку, яка не замерзає взимку’ 

[299, с. 405], ‘місце, де вода не замерзає’ [155, 5, с. 547]. Споріднені географічні 

апелятиви на позначення теплої водойми чи місця, де вода взимку не замерзає, 

відзначені в різних слов’янських регіонах, наприклад: блр. діал. цяпліцы 

‘мінеральні води’ [610, с. 202], рос. діал. теплúца ‘місце в річці, де вода взимку не 

замерзає’ [464, 44, с. 53], слвц. teplica ‘тепле джерело’ [737, с. 43], чеськ. teplice 

‘гаряче джерело’ [710, IV, с. 327]. Наведені лексеми мотивували твірні основи 

численнних слов’янських гідронімів, як-от: ст.-укр. р. *Теплица (1392, 1413 рр. на 

історичній Львівщині, а також у Молдав. князівстві [472, 2, с. 428]), укр. 

рр. Теплиця в басейнах Пруту, Серету, Тиси, Черемошу [467, сс. 557–558], рос. 

рр. Теплица в різних регіонах [766, IV, с. 541], слвц. р. Teplica в басейні Солоної 

[737, с. 43], відгідронімний ойконім чеськ. Teplice [710, IV, с. 327], пол. 

рр. Cieрlica в басейнах Вісли й Одеру [750, с. 62]. Наведений апелятивно-

гідронімний матеріал – переконливе свідчення побутування в праслов’янський 

період гідроапелятива *teplіса [391, с. 134]. У південних слов’ян зафіксовано 

споріднені гідроніми з о-вокалізмом в корені: болг. р. Топлица (пр. Белиці [205, 

с. 310]), макед. р. Toplica в басейні Вардару [639, с. 43], хорв. р. Toplica в басейні 

Сави [632, II, сс. 142–143], рр. Toplica в Словенії [618, II, с. 266] ‹ *toplica ‹ 

*toplъjь. Етимологи вважають ад’єктив *toplъjь хронологічно пізнішим щодо 

*tеplъjь (такий, що виник під впливом дієслова *topiti [155, 5, с. 548]). 

Назву пот. Тúсовець (п. Свічі п. Дністра; між рр. Солотвина і Правич; 

с. Підгородці Сколівськ. р-ну Львів. обл. [467, с. 564]) М.М. Габорак виводить від 

аналогічного мікротопоніма (назва урочища, де тече потік), вбачаючи в його 

основі апелятив тисовець ‘тисовий ліс’ [79, с. 461]. На реальність такої лексеми 



280 

вказує також інослов’янський відповідник пол. cisowiec › ойконім Cisowiec [700, 

II, с. 153]. Дністерський гідронім – складник широкого українсько-

інослов’янського ареалу споріднених утворень: укр. пот. Тúсовець у басейнах 

Пруту, Серету (Чернівец. обл.), Тиси (Закарпат. обл. [467, сс. 564–565]), серб. 

пот. Tisovac у басейні Пд. Морави [730, с. 272], хорв. пот. Tisovac у басейні Сави 

[632, II, с. 141], слвн. пот. Tisovec [618, II, с. 261], пол. пот. Cisowiec у басейнах 

Сяну [711, с. 36], Вісли й Одеру [750, с. 62], пор. також ойконіми (4) Tisovec у 

Чехії [710, IV, с. 339]. Спільнослов’янський характер наведених назв дає підстави 

реконструювати псл. *tisovьcь (‹ *tisovъjь ‘тисовий’, пор. укр. тúсовий 

‘пов’язаний із тисом’ [158, 2, с. 964]) із семантикою *‘місцевість, поросла тисом’ 

→ ‘річка (потік), що тече в такій місцевості’. Щодо типології словотвірної моделі 

пор. псл. *berzovьcь [603, 1, сс. 206–207]. 

Гідронім Тúсьмениця (р., п. Бистриці-Тисьменицької; нп Борислав, 

Дрогобич, Вороблевичі, Почаєвичі, Літина Дрогобицьк. р-ну Львів. обл.; варіанти: 

Tyszmenycza (1425 p.), Tissmienicza (1564 p.), Thiszmienica (1570 p.) [467, с. 565], 

Тисмѧница (1425 р. [154, с. 158]) належить до етимологічно складних назв, про що 

свідчить його неоднозначне тлумачення в колі дослідників. Так, 

О.І. Соболевський пов’язував його з назвою пот. Тясмин у басейні Дніпра [481, 

с. 306], не аналізуючи докладно структури гідронімооснов Тисьмен- і Тясмин-. 

Я. Розвадовський виводив потамонім Тисьмениця від і.-є. *teus- ‘тихий’ › слов’ян. 

tys- / tysz- [720, с. 300]. Таку версію вважав прийнятною і С. Роспонд, мотивуючи 

семантику основи назви Тисьмениця ознакою ‘тиха, спокійна течія’ [448, с. 74]. На 

думку Д.Г. Бучка, гідронім Тисьмениця постав на базі незбереженого псл. *tьsmen- 

› н.-луж. tšmeń ‘болотисте місце’ [43, с. 251]. Щоправда, мовознавець не пояснив, 

яким чином *tьsmen- › Тисмен-. Ю. Удольф, як і Я. Розвадовський, і С. Роспонд, 

припускає структурно-семантичний зв’язок гідронімооснови Тисьмен- із 

прикметником *tixъ ‘тихий’, оформленим суфіксом -men- [755, с. 132]. З. Бабик 

етимологізує гідронім Тисьмениця та його західнослов’янські паралелі (пол. 

Tyśmienica, чеськ. Tismеnicе) у зв’язку з гіпотетичним *tismen- (варіант до 

*tichmen- ‘тиша, спокій’) ‘тихий, спокійний’ [614, сс. 10–11]. З наведеного огляду 
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бачимо, що більшість інтерпретаторів назви Тисьмениця виводила її від основи 

тих- ‹ псл. *tixъ(jь). Таке пояснення не позбавлене фонетичних суперечностей, 

оскільки саме форму тих- ‹ *tixъ логічно було б виводити з *tis- (псл. *x ‹ *s у 

позиції після i, u, r, k; псл. *tixъ споріднене з прус. teisi ‘честь’, лит. tiesa ‘правда’, 

ірл. toise ‘потреба, бажання’ [155, 5, сс. 576–577]), а не навпаки. 

На наш погляд, має рацію О.П. Карпенко, яка порівнює формальну 

структуру гідроніма Тисьмениця з рос. діал. тисменка ‘товста вовняна нитка з 

трьох-чотирьох ниток’, що зберігає живі семантичні зв’язки з дієсловом тискати 

і має однакову структуру з апелятивом *тесмень ‹ псл. *těs(k)menь ‘вузька річка, 

стиснута (берегами) водна артерія’ (пор. відповідники блр. діал. цясмéнь, цясмíнь 

‘вузька западина, прохід між пагорбами’ [610, с. 203], спільнокореневі укр. 

тіснúна ‘тісний вузький прохід’, рос. теснина ‘т. с.’, серб. і хорв. tesnac ‘вузький 

прохід; ущелина; протока’, слвн. tesnec ‘вузький прохід; русло річки’ ‹ псл. 

*těsknica [286, с. 100]), твірним для дніпровського гідроніма Тясмин (Тесмень) 

[225, с. 58]. Ця версія дає змогу обґрунтувати фонетику і словотвірну структуру 

гідронімооснови Тисьмен-: суфікс *-men- оформлює основу *těsk- ‘вузький 

тісний’ (пов’язана з *tiskati [155, 5, с. 581]). Щодо варіантності голосних у 

суфіксальній частині варіантів гідроніма Тисьмениця / Тисмяница, то випадки 

різної вокалізації псл. *-men- › -мен- / -мян- / -мін- на східнослов’янському ґрунті 

непоодинокі, пор. згадані вище блр. цясмéнь і цясмíнь, укр. узмінь і рос. Узмень, 

діал. сухмень ‘суха погода, засуха’ і похідне сухмяный ‘присохлий’ [188, с. 182]. 

Дністерський гідронім Тисьмениця, як уже йшлося, має аналоги на 

західнослов’янських теренах – пол. рр. Tysmienica (з українською фонетикою) в 

басейнах Вісли й Одеру [660, с. 129; 659, с. 130], чеськ. р. Tisměnicе [685, с. 303], 

що дає підстави розглядати його в ширшому слов’янському ареальному контексті, 

реконструюючи праформу *těs(k)menica (‹ *těs(k)menь / *těs(k)mę26 + -ica) ‘вузька 

річка’. Пор. типологічно споріднений гідронім Тіснúй у басейні р. Тисьмениці 

(пот., п. Бистриці п. Бистриці-Тисьменицької) п. Дністра; між рр. Розтока і 
                                                            
26 Між утвореннями на -мень і -мя простежується нерозривний семантичний і словотвірний зв’язок. На це вказує 
наявність паралельних форм чол. і сер. р. на зразок укр. поломінь і полум’я [395, с. 251]. 
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Верховий; смт Підбуж Дрогобицьк. р-ну Львів. обл. [467, с. 566]) ‹ тіснúй 

‘вузький потік’ [299, с. 407]. 

Назву рр. Топíльниця (1) п. Дністра між рр. Оленка й Кільчин; 

с. Топольниця Старосамбірськ. р-ну Львів. обл.; 2) нп Долина і Тяпче Долинськ. р-

ну Івано-Франків. обл. [467, с. 569]) з погляду словотвору можна аналізувати як: 

1) лексико-семантичний дериват від географічного апелятива *топільниця ‹ 

топольница ‘річка, на берегах якої ростуть тополі’ ‹ топольний, пор. 

спільнокореневі укр. діал. топóльник ‘зарості тополі’ [155, 5, с. 601], рос. діал. 

топóльник ‘т. с.’ [464, 44, с. 252]; 2) результат субстантивації (за допомогою 

суфікса -иця) першого складника словосполучення *Топольна (річка). Незалежно 

від способу деривації мотивацію гідронімооснови назви Топільниця ознакою 

*‘річка, на берегах якої ростуть тополі’ (пор. типологічно споріднені назви 

рр. Берéзниця, Дýбниця в різних регіонах України [467, сс. 42, 185]) 

підтверджують споріднені гідроніми: болг. Тополница в Пирдопско [176, с. 269] ~ 

‘річка, на берегах якої ростуть тополі’ [490, с. 308], макед. Topolnica в басейні 

Вардару [639, сс. 69, 198], серб. Тополница [491, с. 498], пол. Topolnica в басейні 

Одеру [750, с. 302]. Поширення гідронімів Топольниця / Тополница / Topolnica на 

різних слов’янських територіях уможливлює реконструкцію псл. *topolьnica [391, 

с. 134] *‘річка, на берегах якої ростуть тополі’. 

Гідронім Трускавéць (пот., л. Стрия п. Дністра; між рр. Бутельський і 

Лазок; пор. м. Трускавець Львів. обл. [467, с. 574]) не має апелятивних 

відповідників у сучасній українській мові. Однак такі лексеми засвідчено в інших 

слов’янських мовах, наприклад: чеськ. truskavec ‘назва рослини, полуниця’, слвц. 

truskavec ‘т. с.’ [155, 5, с. 659], пор. іще спільнокореневі утворення: укр. діал. 

трýскавка ‘суниця, полуниця’, блр. трускáлкі, трускáўкі, слвн. truska, truskowec, 

пол. truskawka, в.-луж. truskalka ‘т. с.’ [155, 5, с. 659]. З-поміж топонімних 

відповідників відзначимо також назву м. Трускавець на Львівщині [541, с. 214], 

ойконім пол. Truskawiec (Truszkawiec) [740, XII, с. 522], пор. іще спільнокореневі 

топоніми: пол. Truskaw [620, с. 208], чеськ. Truskavna ‹ truskava ‘назва рослини’ 

[710, IV, с. 390]. Щодо мотивації внутрішньої форми власних географічних назв 
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ознакою ‘назва суниці (полуниці)’, то така семантика цілком можлива для 

мікротопонімів, однак для гідронімів малоймовірна, якщо вони, звичайно, не 

вторинні до відповідних ойконімів чи мікротопонімів. Для кожної з перелічених 

географічних назв її етимон треба з’ясовувати, враховуючи природно-географічні 

особливості місцевості, де той чи той топооб’єкт відзначений. Стосовно 

прикарпатського гідроніма Трускавéць, то, на нашу думку, є підстави аналізувати 

його як первинну назву. Таке припущення ґрунтуємо на тому, що від 

праслов’янської основи *trusk- утворювалися давні слов’янські назви струмків і 

колодязів зі стрижневою семантикою ‘гарячий’, ‘холодний’, ‘такий, що б’є 

струменем’ [524, сс. 224–225]. Таким чином, гідронім Трускавéць можна виводити 

від архаїчного *truskavьcь (реконструкцію запропонував В.Е. Орел [388, с. 164], 

не охарактеризувавши докладніше структурно-семантичні зв’язки основи 

*truskav-) ‹ *truskavъjь ‹ *truskati, яке пов’язане на основі аблауту з *tryskati, пор. 

чеськ. tryskati ‘текти стрімко (про струмінь води)’ [292, сс. 50–51]: *truskavьcь 

*‘потік зі стрімкою течією’ або ‘потік, де є джерела’. Принагідно зауважимо, що 

пот. Трускавéць тече в гірській місцевості [740, XII, сс. 521–522], де водойми 

мають швидшу, порівняно з рівниною, течію. З іншого боку, відомо, що в 

довколишній місцевості є багато мінеральних джерел [86, 3, с. 310]. Це також 

могло вплинути на появу гідроніма Трускавець зі згаданою мотивацією. 

Гідроніми Чéрниця (1) стр., п. Дністра; нп Більче, Держів Миколаївськ. р-

ну Львів. обл.; 2) р., п. Гнилої п. Збруча л. Дністра між рр. Корилівка (Кролівка) і 

Тайна; Тернопіл. обл.; 3) р., л. Дністра між рр. Томашлик і Чорна Долина; Одес. 

обл. [467, с. 606]) етимологізуємо в колі таких українських (в інших регіонах) й 

інших слов’янських відповідників, наприклад: укр. р. Чéрниця в басейні Прип’яті 

[467, с. 606], рос. рр. Черница в колишніх Псковській і Смоленській губ. [766, V, 

сс. 145–146], макед. р. Crnica в басейні Вардару [639, с. 203], хорв. р. Crnica в 

басейні Сави [632, I, c. 80], р. Črnica в Словенії [391, с. 135], пол. рр. Czernica в 

басейнах Вісли й Одеру [660, сс. 83, 219; 659, с. 76], н.-луж. р. *Carnica (‹ carny 

‘чорний’ [696, III, с. 132]), що мотивовані місцевими континуантами псл. *čьrnica 

[603, 4, сс. 151–152] на позначення темної каламутної води, пор. у цьому 
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контексті споріднене рос. діал. черная речка ‘річка, яка збирає болотяну воду, 

чорна за кольором через наявність у ній великої кількості органічних речовин; 

глуха непротічна річка’ [587, с. 69]. В.П. Шульгач, Т.М. Богоєдова з огляду на 

спільнослов’янську природу згаданих вище назв реконструюють прагідронім 

*Čьrnica ‹ *čьrnica [587, с. 69; 34, с. 36]. 

Гідронім Ясенúця (пот., п. Свічі п. Дністра; с. Лолин Долинськ. р-ну Івано-

Франків. обл. [467, с. 638]) – компонент спільнослов’янського ареалу споріднених 

назв, наприклад: мікрогідронім Jасеница в Герцеговині [429, с. 884], рр. Jasenica 

(басейн Сави в Хорватії), Jasenica в Словаччині, Jesenica в Чехії [632, I, сс. 155–

156], пол. Jasienica в басейні Вісли [660, сс. 33, 205]. Наведені назви мотивовані 

місцевими континуантами псл. *asenica [603, 1, с. 78] із семантикою *‘річка 

(потік), що тече в місцевості, де ростуть ясени’. Пор. типологічно споріднені 

гідроніми Дубиця (див. вище), Липиця / Липица / Liрica на різних слов’янських 

теренах [205, с. 222]. 

 

3.1.3. Назви з формантом *-ynь (‹ *-yni) 

 

Словотвірна модель із праслов’янським суфіксом *-ynь ‹ *-yni 

непродуктивна в сучасних слов’янських мовах. Незважаючи на це, сформовані на 

її основі лексеми відомі на периферійних щодо історичного центру слов’янських 

територіях, де, як відомо, найкраще зберігаються архаїчні мовні факти. 

Прикметно, що похідні з формантом *-ynь збереглися здебільшого в складі 

власних назв [595, с. 69], що вкотре актуалізує тезу про значення онімної лексики 

для реконструкції праслов’янських реліктів у сучасних слов’янських мовах. У 

праслов’янський період суфікс *-ynь ‹ *-yni виконував дві основні функції: 

1) творення відповідників ж. р. від іменників ч. р.; 2) деривація іменників (часто 

абстрактних) від твірних прикметникових основ [675, с. 171]. У системі nomina 

propria похідні на *-ynь відображені у власних особових іменах і топонімах 

(ойконімах, гідронімах [7; 593; 595; 60, с. 95]. Фактичний матеріал сучасних 

слов’янських мов засвідчує оніми зі співвідносними формантами -инь, -иня. 
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Деривати із суфіксом -иня хронологічно пізніші [675, с. 186]. Їх становлення 

відбувалося на базі словотвірної моделі із суфіксом -инь унаслідок впливу основ 

на -ā, -jā. Щодо топонімів на -инь / -иня, то більшість із них генетично пов’язана з 

апелятивною лексикою [60, с. 95; 675, сс. 172–173], тобто ці власні назви 

топооб’єктів постали способом онімізації відповідних апелятивів, чимала частина 

з яких збереглася лише в складі похідного топоніма. У басейні Дністра модель із 

суфіксом *-ynь › -инь › -иня ілюструють назви Бориня й Легіня, відзначені в його 

верхів’ї (у межах Львів. обл.). 

Гідронім Борúня (р., л. Стрия п. Дністра) засвідчений у с. Бориня 

Турківськ. р-ну Львів. обл. [467, с. 64]. Така локалізація назви гідрооб’єкта вказує, 

можливо, на її відойконімне походження внаслідок трансонімізації. Пор. іще 

аналогічні ойконіми в інших слов’янських регіонах: рос. Борыня на 

Новгородщині [724, I, с. 515], пол. Borynia, Borynia Dolna, Borynia Górna в Сілезії 

[699, 1, с. 87], пор., однак, гідронім пол. Borynie / Boryń у басейні Вісли [660, 

с. 249]. Формально гідронім (ойконім) Бориня належить до словотвірного типу із 

суфіксом -иня ‹ псл. *-ynь, за допомогою якого утворювалися форми від 

переважно іменних (іменникових, прикметникових) основ із певним абстрактним 

значенням [739, 1, с. 141]. До речі, С. Роспонд пол. ойконіми Borynia відносив 

саме до цієї моделі [699, 1, с. 87]. Стосовно прикарпатського гідроніма (ойконіма) 

Бориня, то він не має однозначної етимології. Я. Рудницький назву с. Бориня 

пояснював на основі апелятива бор ‘бір – сосновий ліс’ [451, с. 43]. З таким 

тлумаченням погоджуються В.П. Шульгач [595, с. 71] і В.В. Лучик [308, с. 60]. 

Перший відновлює для гідроніма Бориня праформу *borynь ‹ *borъ ‘сосновий ліс’ 

[595, с. 71]. Інакше топонім Бориня кваліфікує Р.М. Козлова, вважаючи його 

дериватом від основи *bor- ‹ *boriti(sę) ‘боротися’ [268, с. 29], пор. іще 

віддієслівне ім’я *borъ ‘боротьба’ [742а, 1, с. 336]. На нашу думку, зв’язок 

праформи *borynь із *borъ ‘сосновий ліс’ малоймовірний, оскільки в діалектах 

української та інших слов’янських мов на позначення реалії ‘сосновий ліс’ 

функціонує лексема борина ‹ псл. *borina [603, 1, сс. 202–203], пор. іще 

типологічно споріднені *dőbina, *grabina [603, 5, с. 91; 7, с. 96]. Для гідроніма 
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Бориня в разі його первинності цілком прийнятна мотивація ознакою *‘річка, що 

переборює перешкоди’ (тобто тече у важкодоступній місцевості. Зауважимо, що 

Бориня – це гірська річка, яка починається з Бескидського узгір’я [740, I, с 332]): 

*borynь ‹ *borъ ‘боротьба’. За умови первинності ойконіма Бориня назву 

поселення слід виводити від антропоніма Боринь (пор. особову назву укр. Боринь 

[596, с. 187]) ‹ *borynь ‘той, хто бореться’ ‹ *borъ ‘боротьба’. 

Назву пот. Легíня (п. Гнилої Липи п. Дністра; між рр. Болотна й Рудка; 

витік. із с. Войцеховичі Львів. обл. [467, с. 311]) з погляду формальної структури 

можна зближувати з гідронімом Легінь у басейні Дніпра [766, III, с. 35] (у [467] 

його подано як варіант до гідроніма Лéглич [467, с. 311]) на підставі спорідненої 

основи Лег-, оформленої суфіксом -инь. Ці назви трактуємо як фонетично 

вторинні до *Легинь, *Легиня (за правилами слов’янської фонетики 

задньоязиковий г перед голосним переднього ряду переходив у ж, пор., 

наприклад, укр. діал. (бойк.) лежінь ‘лежебока’ [384, 1, сс. 406–407]). 

В.П. Шульгач гідронімооснову назви Легіня виводить від псл. *lьg- ‹ *lьgъjь 

‘легкий’ [591, с. 55], що не викликає заперечень. З погляду словотвору гідроніми 

Легіня ‹ *Легиня, Легінь ‹ *Легинь – онімізовані форми від незбереженої в 

апелятивному словникові лексеми *lьgynь (› *Lьgynь, яку В.П. Шульгач 

реконструює на основі антропонімної лексики [596, с. 195]) ‹ *lьgъjь [603, 17, 

с. 69] + -ynь), що співвідносна з псл. *lьgyn’i ‘легкість, полегкість’ [739, 1, с. 140]. 

Пор. структурно споріднені апелятиви, утворені за аналогічною дериваційною 

моделлю: *bystrynь ‘швидка течія’ ‹ *bystrъ, *mękyni ‘полова з проса’ ‹ *mękъ-kъ, 

*tęgyni ‘тяжкість’ ‹ *tęgъ-kъ [739, 1, с. 140]. Відновлене *lьgynь могло реалізувати, 

з одного боку, семантику *‘повільний (про течію)’ (пор. значення слвн. lâg ‘йти 

повільно’ ‹ *lьgъ [603, 17, с. 70]), а з другого – *‘швидкий потік’ з огляду на 

можливість еволюції значення ‘швидкий’ на основі семеми ‘легкий’ (пор. 

генетично споріднене авест. raγu ‘легкий у русі’ [603, 17, с. 70]). 
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3.1.4. Назви з формантом *-jь 

 

Топоніми з посесивним формантом *-jь становлять один із найдавніших 

словотвірних типів власних географічних назв на слов’янських теренах [25, с. 11; 

60, с. 35; 281, сс. 101–102; 605, с. 36; 731, с. 204]. Найвища продуктивність їх 

творення припадає на середину І тис. н. е., а верхня межа функціонування – на 

ХІІІ ст., хоч окремі назви з цим суфіксом трапляються і в XV ст. [60, с. 35; 605, 

с. 36; 731, с. 204]. З погляду морфологічної характеристики топоніми із суфіксом 

*-jь належать до граматичної категорії присвійних прикметників. Такі назви 

виражали належність топооб’єкта особі, названої ім’ям, відбитим у твірній 

топонімооснові. Власні географічні назви посесивного типу, які функціонували в 

праслов’янський період, походили від двохосновних давньослов’янських 

антропонімів (композитів), ускладнених цим суфіксом. Утворення з 

індивідуально-присвійним формантом *-jь найбільше представлені в ойконімії, 

що цілком закономірно, адже давній суфікс *-jь відбивав власницьке, 

володільницько-маєткове відношення особи, вказаної в основі назви поселення, 

до географічного об’єкта (поселення) [281, с. 102]. Деривати з цим формантом 

трапляються і серед мікротопонімів та гідронімів (історичні пам’ятки 

давньоукраїнської мови засвідчують назви мікротопо- і гідрооб’єктів, починаючи 

з ХІІ ст. й у пізніші часи [281, с. 103]), які вторинні до ойконімів з огляду на 

функцію суфікса *-jь. Зауважимо, проте, що секундарність гідроніма з 

індивідуально-присвійним формантом *-jь щодо контактного ойконіма не є 

ознакою його (гідроніма) пізнішого постання, що, наприклад, характерно для 

гідронімів із суфіксом -ка, похідних від назв суміжних поселень. З цього приводу 

показова думка В.П. Шульгача, що критерієм архаїчності (хронологічної 

давності) гідроніма може бути власне онімний показник – індивідуально-

присвійний суфікс *-jь, відображений у структурі реконструйованого архетипу, 

мотивованого дохристиянським антропонімом-композитом [587, с. 29]. Отже, 

незалежно від того, у якому різновиді власної географічної назви з твірною 

дохристиянською антропонімоосновою виокремлюємо індивідуально-присвійний 
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суфікс *-jь – ойконімі, гідронімі, мікротопонімі, ці топоніми слід відносити до 

стародавніх, оскільки вони відбивають ранній етап слов’янського освоєння певної 

території. Топоніми з формантом *-jь у межах України охоплюють західні, 

північно-західні, північні та північно-східні регіони. Ця територія збігається із 

землями найдавнішого розселення слов’ян [283, с. 191]. У басейні Дністра (у 

верхній і середній течіях) зафіксовано кілька гідронімів, основи яких оформлені 

індивідуально-присвійним суфіксом *-jь – Домажир, Ждимир, Либохора, Літмир, 

Тумир. 

Назва пот. Домажúр (л. Верещиці л. Дністра; нп Домажир, Лозина 

Яворівськ. р-ну Львів. обл.; варіант Стара ріка [467, с. 180]) локалізована в межах 

однойменного поселення, що однозначно вказує на її похідність (внаслідок 

перенесення за суміжністю) від назви нп Домажир. Секундарність назви 

гідрооб’єкта підтверджує також гідронімний варіант Стара ріка зі стрижневим 

апелятивом ріка. Ойконім Домажир, незважаючи на його відносно пізню 

фіксацію (як для назви нп у давно заселеному регіоні) – 1578 р. [555, с. 67], зберіг 

давню твірну основу. Ця назва постала з більш ранньої форми *Домажирjь – 

дериват з індивідуально-присвійним суфіксом *-jь від давньослов’янського 

антропоніма-композита Домажиръ, який на західноукраїнських землях відомий із 

поч. ХІІІ ст.: боярин галицький Домажиръ (1201 р. [567, с. 165]), пор. іще ст.-пол. 

аналог Domażyr (1065 p. [726, I, с. 141]). Важливо відзначити, що топоніми, 

похідні від цього антропоніма, поширені на території ранньослов’янського 

заселення, зокрема й на освоєних слов’янами землях, наприклад: ст.-рос. 

Домажирово – назва села на Новгородщині (1495 р. [62, с. 78]), ст.-пол. Domażyr – 

ойконім (XV ст. [567, с. 165]). Наведені оніми розширюють лексичну базу для 

реконструкції псл. *domažirъ (‹ *doma + *žirъ ‹ *žiti), здійснену лише на основі 

антропоніма д.-рус. Домажиръ, рос. діал. доможир ‘господар’ [603, 5, с. 69]. 

Гідронім Ждимúр (пот., л. Вовчинця п. Дністра; сс. Підлужжя, Узин 

Тисменицьк. р-ну Івано-Франків. обл. [79, с. 162]) не засвідчений у «Словникові 

гідронімів України». Натомість його фіксує М.М. Габорак, покликаючись на 

польські та російські картографічні джерела. Мовознавець пояснює гідронім 
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Ждимир як утворення з архаїчним присвійним суфіксом *-jь від давнього 

антропоніма Ждимиръ [79, с. 162]. Проте за цією дериваційною моделлю 

творилися переважно назви поселень. Тому, очевидно, слід припускати, що 

гідронім Ждимир виник способом трансонімізації не збереженого сьогодні 

ойконіма. На це опосередковано вказує ідентичний потамонім Ждúмир (л. Вечі 

л. Латориці л. Бодрогу п. Тиси л. Дунаю; с. Сасівка Свалявськ. р-ну Закарпат. обл. 

[467, с. 194]), співвідносний із місцевим ойконімом Ždimír [724, III, с. 269]. Назва 

поселення Ждимир – фонетично вторинна форма (внаслідок ствердіння р’ › р на 

ґрунті української мови) щодо *Жьдимирь (так як Володимир (суч. м. Володимир-

Волинський) ‹ іст. Володимирь / Володимѣрь [594, с. 28]), в основі якої - 

давньослов’янський антропонім Жьдимиръ [355, с. 84], оформлений 

індивідуально-присвійним суфіксом *-jь. Пор. також онімні відповідники в інших 

слов’янських мовах: рос. Ждимерь (Ждимир) – ойконім у колишній Орловській 

губ. [724, III, с. 269], чеськ. Ždimera – антропонім [617, с. 202]. Поширення 

власних назв Ждимир / Ждимер(а) на різних слов’янських теренах дає вагомі 

підстави для реконструкції праслов’янських композитів *Žьdiměrъ / *Žьdimirъ 

(В.М. Топоров відновлював лише праформу *Žьdimirъ [520, с. 62]), утворених 

способом поєднання основ *žьdi- – форми наказ. способу від *žьdati (пор. ст.-слов. 

жьдати, жьдѫ ‘чекати, очікувати’ [546, ІІ, с. 39]) й *-měr- / *-mir- (мер ‘слава; 

відомий, великий’, мир ‘мир, спокій’ [281, с. 119]). Дослідники припускають, що 

компонент *-měrъ праслов’яни запозичили в давніх германців, пор. германські 

двохосновні антропоніми Actu-mērus, Catu-mērus, у яких -mēr- ‹ *mēro- ‘великий’ 

→ ‘славний’ [689, с. 55]. 

Назва р. Лúбохóра (п. Опору п. Стрия п. Дністра; с. Либохора Сколівськ. р-

ну Львів. обл.; варіанти Либохоря, Любохоря, Libohora [467, с. 313]) не має 

однозначного пояснення в колі мовознавців. О.М. Трубачов відносив її до 

молдаванізмів, вважаючи основу -хора структурним варіантом зменшувального 

суфікса -шора [525, с. 159]. На жаль, така етимологія лінгвістично не 

аргументована. Прокоментуємо цю версію: 1) назву Либохора розглянуто поза 

системою подібних утворень. Автор вибудовував свою гіпотезу на основі 
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одиничного гідроніма, не підтверджуючи її структурно спорідненими топонімами 

з цим суфіксом; 2) не пояснено причини варіативності форм Либохора й 

Любохоря. В.П. Шульгач етимологізує назву Либохора як давнє двокомпонентне 

утворення, структура якого зазнала певних фонетичних змін: Либохора ‹ 

*Лібохора ‹ *Любохора – форма з делабіалізованим ’у › і в основі Люб- › Ліб- (на 

підтвердження такого припущення дослідник наводить низку слов’янських 

словоформ, у структурі яких відбито аналогічні звукові зміни: ойконім укр. 

Літогоща ‹ Лютогоща, антропоніми: болг. Либан ‹ Любан, пол. Litobor ‹ Lutobor 

та ін. [585, сс. 43–44]), яка поєднана (за допомогою сполучного голосного о) з 

основою -хор-, відображеною в ст.-рос. (XV ст.) Хорхора, Хорохора [65а, с. 342], 

укр. Хорохорин – відантропонімний ойконім на Волині [541, с. 54]. В основі 

ойконіма *Любохора дослідник убачає давньослов’янський антропонім *Любохор 

[585, сс. 43–44]. Р.М. Козлова назву Либохора також розглядає як вторинну до 

форми *Любохора, яка, на її думку, розвинулася з первісної *L’ubogora 

(*L’ubogora › *Любохора внаслідок діалектної зміни г › х) [215, с. 76]. Така версія 

малопереконлива, оскільки не пояснює причин переходу г › х у гіпотетичному 

*L’ubogora. Фонетичне оточення звука -g- у праформі *L’ubogora не дає підстав 

для зміни голосного г у глухий х. Проаналізувавши наведені версії, доходимо 

таких висновків: 1) гідронім Либохора утворений способом трансонімізації 

ідентичного ойконіма; 2) назва с. Либохора (відома в писемних джерелах із 

XVI ст. як Libochora [740, V, с. 204]) – фонетично трансформована форма від 

*Любохора – дериват із посесивним формантом *-jь від малопоширеної особової 

назви *Любохоръ (поява кінцевого а в *Любохора зумовлена впливом моделі Р. в. 

належності: село чиє? – *Любохора), пор. іще споріднені топоніми: рос. 

Любохорино – назва села поблизу Москви (1496 р. – на Любохоринѣ) ‹ 

антропоніма *Любохоря [607, с. 72], гідроніми пол. Lubchora в басейнах Вісли й 

Попраду, Lubchorz у басейні Вісли [660, с. 162], що, напевно, вторинні до 

ойконімів *Lub(o)chora, *Lub(о)chorz. Відбиття твірного антропоніма 

*Любохор(ь) / *Любхор(ь) (*Lubchorz) в основі топонімів, поширених на різних 

слов’янських територіях, уможливлює реконструкцію праслов’янського 
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композита *L’uboxorъ (М.А. Ююкін відновлює праформу *L’ubъxorъ [607, с. 72]) 

– результат складання основ *l’ub- ‹ *l’ubiti й *-xor-, значення якої допомагають 

з’ясувати спільнокореневі апелятиви: рос. діал. хорохóра ‘хвалько’, харахóра 

‘хоробрий (хлопець)’ ‹ хорохора ‹ редуплікованого псл. *xorxor- [603, 8, с. 73]; 

рос. діал. хоровúтый ‘красивий’, ‘добрий’ ‹ *xorvitъjъ ‹ *xorъjь, хóрость 

‘зручність; краса’, блр. діал. хороство ‘т. с.’ ‹ *xorostь ‹ *xorъjь [603, 8, сс. 79, 83]. 

У контексті наведених значень ‘хвалько’, ‘краса; красивий’, ‘хоробрий’, 

реалізованих основою хор-, можна відновити цілісну семантику композита 

*L’uboxorъ – *‘той, хто любить хвалитися, хвалько’ (пор. у цьому ряді архетипи із 

семантично спорідненою основою *xval-: *xvalibogъ, *xvalibudъ, *xvalimirъ, 

*xvalislavъ [603, 8, с. 119]) або *‘той, хто любить хоробрість’ (пор. споріднені 

однокомпонентні антропоніми, мотивовані псл. *xorbr-: д.-рус. Хоробритъ, болг. 

Хрáбър, Хрáбро [603, 8, с. 71]), або *‘той, хто любить красу’ (пор. семантично 

споріднені антропоніми: укр. Краса [566, с. 301], болг. Крас, Крàсо, Красимѝр 

[178, с. 128]). 

Назва р. Лíтмир (л. Яблінки л. Стрия п. Дністра; с. Присліп Турківськ. р-

ну Львів. обл.; варіант Литмиж, Litmirz [467, с. 321]), fluvium Litomirz, 1538 p. 

[281, с. 120]) уже привертала увагу дослідників. О.М. Трубачов виводив її від 

давнішого *Litomirjь або *L’utoměrjь [525, с. 17]. Не заперечуючи складної будови 

гідроніма Літмир, В.П. Шульгач і В.В. Лучик інакше трактують його 

препозитивну основу. Перший розглядає назву Літмир у ширшому колі 

споріднених топонімів на зразок ст.-чеськ. Litomir, Litmir, кваліфікуючи їх як 

форми з делабіалізованим ’y › i, що виникли з первісного *L’utoměrjь / *L’utomirjь 

[587, с. 159]. Другий аналізує компонент Літ- у лексико-словотвірному гнізді псл. 

*lětati ‘літати’ [308, с. 305]. Пояснення основи Літ- як результату еволюції псл. 

*lit- чи *lět- малопереконливе, оскільки, по-перше, складно узгодити семантику 

компонентів *lit- (напевно, ‘лити’) *lět- (‘літо’, ‘літати’) зі значенням ‘слава, 

велич’ або ‘мир, спокій’ постпозитивних *-měr- / *-mir-, по-друге – не можна не 

враховувати фонетичного явища переголосу псл. *l’u- › лі- / li- в різних 

слов’янських мовах, пор., наприклад, власні особові назви – чеськ. Liban ‹ Luban, 
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пол. Litobor ‹ Lutobor тощо [585, сс. 43–44]. З огляду на це гідронім Літмир 

(очевидно, вторинний щодо ойконіма Litomerz (1538 p.) біля м. Турка на 

Львівщині [567, с. 220], тепер не представлений) – фонетично видозмінена форма 

від *Лютомир, що підтверджують структурно споріднені оніми: назва с. Ljutomer 

у Словенії [661, с. 273], серб. і хорв. Љутомир, ст.-пол. (1265 р.) Lutomir – 

антропоніми [603, 15, с. 226], похідні ойконіми пол. Lutomiersk, Lutomierzyn [726, 

II, с. 29], чеськ. Litoměrice ‹ ст.-чеськ. антропоніма Luthomir (1292 p. [710, II, 

сс. 641–642]). Отже, назва с. Літмир ‹ Літомир ‹ *Лютомир ‹ *L’utoměrjь / 

*L’utomirjь – утворення з індивідуально-посесивним формантом *-jь від 

двохосновного антропоніма *L’utoměrъ / *L’utomirъ, сформованого внаслідок 

складання основ *l’ut- ‘лютий’ і *-měr- / *-mir- [603, 15, с. 226]. В.М. Топоров 

відновлював лише форму *L’utomirъ [520, с. 42]. 

Гідронім Тýмир (пот., л. Дністра; с. Тумир Галицьк. р-ну Івано-Франків. 

обл. [79, с. 470]), як бачимо з його локалізації, безпосередньо пов’язаний із 

ойконімом Тумир, що вказує на перенесення назви (топонімна метонімія) з 

населеного пункту на суміжний потік. Ойконім Тумир староукраїнські джерела 

датують, починаючи з 1-ї пол. XV ст.: 1443 р. – Thumyrz [281, с. 121]. З погляду 

словотвору це посесив із формантом *-jь від давнього слов’янського антропоніма 

Тумир [555, с. 201] (пор. укр. Тумир – прізвище на Закарпатті [566, с. 561]), 

утвореного способом поєднання префікса-прислівника ту ‘тут, у тому місці’ [472, 

2, с. 448] й іменника мир ‘мир, спокій’. Для української особової назви Тумир 

зафіксовано антропонімні відповідники в інших слов’янських мовах, як-от: хорв. 

Tumir [678, с. 693], пол. Tumir [598, с. 146], що дало підстави В.П. Шульгачеві 

відновити праантропонім *Tumirъ (‹ *tu + *mirъ). Щодо аналогічної дериваційної 

моделі пор. архетипи псл. *Tugostь, *Tuměrъ, *Turadъ, *Tužirъ [598, сс. 146–147]. 

 

3.1.5. Відтопонімні гідроніми 

 

Системне дослідження власних географічних назв уможливлює 

виокремлення з-поміж різних топонімних класів онімних збігів на зразок: 
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м. Смотрич – р. Смотрич, г. Кичера – пот. Кичера, болото Мочарі – поле Мочарі 

та ін. В ономастиці такі онімні паралелі кваліфікують як омоніми у сфері власних 

назв, тобто це оніми, що мають однакову структуру, але позначають об’єкти з 

різних ділянок онімного простору [422, с. 94]. Вивчення назв-омонімів на 

певному синхронійному зрізі може бути цікаве для дослідника з таких міркувань: 

1) з’ясування первинності / вторинності складників онімно-омонімних пар; 

2) визначення ролі мовних і позамовних чинників у встановленні первинності / 

вторинності онімів у межах омонімної пари. Так звані топонімні дублети не менш 

цікаві і з погляду їх діахронійного аналізу, особливо, коли йдеться про пари 

оронім (мікротопонім) ↔ гідронім, представлені в топоніміконі давно заселених 

регіонів, до яких, безперечно, належить і Українське Прикарпаття, зокрема ареал 

басейну Верхнього й Середнього Дністра. Етимологічне дослідження таких 

топонімних збігів, незалежно від первинності чи вторинності назви гідро- або 

топооб’єкта (гора, урочище, поле тощо), дасть змогу встановити архаїчні 

елементи в структурі місцевого топонімікону дослов’янської чи праслов’янської 

епохи, які сформувалися в тутешньому апелятивному або онімному словникові в 

різні періоди історії цього давнього (з погляду його освоєння) терену. У басейні 

Верхньо-Середнього Дністра виокремлюємо низку гідронімів, що мають 

структурні відповідники серед інших топонімів – назв оро- і мікротопооб’єктів у 

межах цього ареалу. Для більшості з таких назв водойм однозначно можна 

констатувати їхню вторинність щодо суміжних ороніма чи мікротопоніма. На це 

переконливо вказує насамперед неводна семантика їхніх твірних основ у 

зіставленні з ідентичними географічними апелятивами. Розгляд цих топонімів 

крізь призму їх становлення в Карпатському ареалі (фонетика і словотвірна 

структура, семантичні процеси формування мотиваційної ознаки, відбитої в 

твірному апелятиві, наявність споріднених назв за межами досліджуваного 

регіону) уможливлює віднесення зазначених назв до праслов’янських утворень. 

Якщо припущення про давню хронологію таких топонімів, суміжних щодо 

аналізованих гідронімів, правильне, то й самі гідроніми слід уважати давніми, 

адже річка чи потік, відзначені в певній місцевості, також локалізовані на цій 
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території і становлять із суміжним топооб’єктом (гора, зруб, поле тощо) єдине 

ціле.  

Характерною особливістю етимологізованих у цьому розділі гідронімів є 

їхня похідність від контактних оронімів, що зумовлено специфікою місцевого 

ландшафту – наявність багатьох об’єктів підвищеного рельєфу. Дослідники 

справедливо зазначають, що ороніми, як і гідроніми, часто демонструють давню 

структуру, тому що утворені від апелятивів, похідних від непродуктивних на 

сьогодні словотвірних моделей [658, с. 87; 727, с. 45]. Це цілком закономірно, 

адже саме форми підвищеного рельєфу завжди були і є важливим орієнтиром на 

місцевості [364, с. 62] під час заселення території певним етносом. До архаїчних 

належать і назви деяких інших географічних об’єктів – лісів, урочищ тощо, які 

можуть зберігатися в місцевому топонімному просторі протягом багатьох століть. 

Їх виникнення пов’язане з давнім способом господарського освоєння (підсічне 

землеробство) місцевого тополандшафту. У контексті викладеного розглянемо 

гідроніми Гуретвина, Кичера, Осовня, Поломи, Припір, Сісека, Сокіл, Теребіж, 

Череськи, Чертежі, Чертеник, Чиріня, Щовб і деякі інші назви гідрооб’єктів. 

Гідронім Гурéтвина (р., л. Дарови л. Лімниці п. Дністра; с. Перегінське 

Рожнятівськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, с. 161]) О.М. Трубачов пояснював як 

дериват із суфіксом -ина від топонімооснови Горетв-, зафіксованої в назвах рос. 

рр. Горетва (п. Сходні), Горетовка в Московській обл., а також на Калужчині 

[525, сс. 144, 252]. Формально Гуретвина – фонетично вторинна форма до 

*Горетвина (у ‹ о під впливом задньоязикового г) ‹ Горетв-ина ‹ *горетва. В 

основі твірного *горетва - архаїчний апелятив *gorětva – дериват із суфіксом -tva 

від *gorěti (› укр. горíти) так як *britva ‹ *briti [603, 3, с. 32], *gonitva ‹ *goniti 

[603, 7, сс. 23–24] тощо. З огляду на семантику базового *gorěti ‘горіти’ для 

*gorětva (до речі, не представлене в [603]) відновлюємо ймовірне значення на 

зразок *‘вигоріле місце’, ‘місце, де випалено ліс’, що вказує на вторинність 

гідроніма Гуретвина ‹ *Горетвина щодо відповідного мікротопоніма. Пор. іще 

споріднені ойконіми рос. Горетовка, Горетово в Московській обл., основи яких 

Є.М. Поспєлов переконливо пов’язував із дієсловом гореть, зауважуючи, що ці 
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назви виникли на позначення лісових згарищ [425, с. 71]. Потребує фахового 

коментаря також звукова природа основи гідроніма *Горетв-. Згідно із законами 

української фонетики, псл. *gorětva на місцевому ґрунті мало б дати *горітва (ě › 

і). Форма *Горетвина, зазнала, імовірно, впливу польської мови, у якій псл. *ě › е 

(іе), пор. пол. goreć ‘горіти, палати’ [603, 7, с. 42], оскільки в місцевих укр. 

діалектах наголошене ě після р реалізувалося як і [5, 2, К. №6]. 

Гідроніми Кúчера (1) потч., п. Зубриці л. Майдану п. Стрия; с. Зубриця 

Турківськ. р-ну; 2) потч., п. Бебикового л. Ясінки л. Ясениці п. Стрия; с. Ясениця 

Турківськ. р-ну; 3) пот., п. Стрия; с. Явори Турківськ. р-ну; 4) пот., п. Стрия; 

с. Комарники того самого р-ну; 5) пот., п. Сможанки п. Стрия; с. Мохнате того 

самого р-ну; 6) потч., п. Потічка п. Східничанки л. Стрия; Турківськ. р-н; 7) пот., 

п. Ботевки л. Стрия; с. Нижнє того самого р-ну Львів. обл. [330, с. 37]; 8) пот., 

басейн Дністра; с. Микуличин Надвірнянськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, 

с. 248]) вторинні (трансонімізація) щодо суміжних оронімів, мотивованих 

місцевим географічним терміном кúчера ‘гора, горб’, ‘крутий горб, зарослий 

лісом’ [384, 1, с. 351], що є лексичним континуантом псл. *kyčera [155, 3, с. 440], 

пор. іще болг. діал. кичерá ‘стрімкий схил гори з густим молодим лісом’ [108, 

с. 97], серб., хорв. kičer ‘похила скеля’ [651, с. 296], чеськ. діал. kyčera ‘горб’, 

слвц. kyčer ‘крутий голий горб’, д.-луж. kyčera ‘гора’ [287, с. 44]. На підтримку 

праслов’янської архаїки базового *kyčera вказують також топонімні паралелі в 

інших слов’янських регіонах, як-от: болг. Кичера – гідронім і топоніми [179, 1, 

с. 100], Kičer – топонім у Хорватії [287, с. 44], слвц. Kyčera (‹ топоніма Kyčera) – 

гідронім у басейні Солоної [737, сс. 48–49], пол. Kiczera – гідронім у басейні 

Вісли [750, с. 137], зх.-слов. *Kyčera (Kitzscher) – топонім у Саксонії [654, I, 

с. 488]. Спільнослов’янський ареал апелятивів і топонімів кичера / Кичера дає 

переконливі підстави вважати відповідні карпатські лексеми генетично 

праслов’янськими (*kyčera – утворення від псл. *kyka, пов’язаного на основі 

аблауту з *kuka ‘горб, підвищення’ [287, с. 45] ‹ і.-є. *keu-k-, *kou-k- ‘згинати, 

викривляти; щось загнуте’ [230, с. 18]; щодо інших похідних із суфіксом -ера 

пор., наприклад, деривати від псл. *pektera ‘печера’ ‹ *pektь ‘піч’ [155, 4, с. 364]), 
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а не запозиченнями з румун. chiceră ‘вершок даху, будинку; горб’ [657, с. 39], яке 

саме секундарне щодо слов’янського прототипу. 

Гідроніми Осóвня (пот.: 1) л. Потоку з-під Лисини п. Опору п. Стрия 

п. Дністра; с. Опорець Сколівськ. р-ну; 2) п. Рожанки п. Опору п. Стрия 

п. Дністра; с. Нижня Рожанка того самого р-ну Львів. обл. [330, с. 49], Осовнí 

(пот., п. Лавочанки л. Опору п. Стрия п. Дністра; с. Лавочне Сколівськ. р-ну 

Львів. обл. [330, с. 49]) постали, найімовірніше, внаслідок перенесення назв 

суміжних топооб’єктів на зразок ороніма Осовня (в колишньому Стрийськ. пов. 

[740, VII, с. 653]), який пов’язують із місцевим осóвня ‘частина гори, повернута до 

сонця’ [451, с. 59], пор. іще діал. (бойк.) осóўн’а ‘земля, звернена до сонця, до 

півдня’ [384, 2, с. 27], зх.-поділ. осовна ‘схил гори, повернений до сонця’ [321, 

с. 289], осóвня ‘сонячний бік гори’ [563, сс. 258–259]. Натомість В.П. Шульгач, 

аналізуючи формально ідентичні назви Осовня (гелонім і мікротопогнім) на 

Волині, а також згаданий оронім Osovne на Прикарпатті, гідронім пол. Osownia в 

басейні Вісли, відновлює для них архетип *osovьnъjь – дериват із суфіксом -ьn- 

від *osovъjь ‹ *osa ‘осика’ [587, с. 196]. Однак, як слушно зауважує 

О.П. Карпенко, не всі назви з основою Осов- пов’язані з апелятивом осá ‘осика’, 

оскільки в східнослов’янських мовах засвідчені топоніми з іншою, омонімною, 

семантикою [238, сс. 46–47]. 

На наш погляд, дністерські гідроніми Осовня, Осовні треба пояснювати як 

вторинні щодо аналогічних топонімів, мотивованих місцевим географічним 

апелятивом осóвня ‘схил гори, повернений до сонця’ ‹ *obsъlnьje [603, 30, с. 110], 

пор., наприклад, прикарпатські топоніми Осóвня (назва гори й урочищ) на Івано-

Франківщині [81, с. 579], топоніми Осоўн’, Осоўн’і на Закарпатті ‹ осоўн’ ‘схил 

гори або вершини, що більшу частину дня освітлені сонцем’ [375, с. 47]. 

Топоніми, мотивовані спорідненими географічними апелятивами, поширені також 

за межами України, пор., наприклад, ойконім хорв. Osunja [661, с. 321] ~ sunji ‹ 

*sъln- [738, III, с. 361]. 

Назва пот. Полóми (л. Волосянської п. Опору п. Стрия; с. Славське 

Сколівськ. р-ну Львів. обл. [330, сс. 54–55]) неоднозначна щодо мотивації 
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семантики твірної основи Полом-. На перший погляд гідронім Полóми можна 

пов’язувати з назвою об’єктів гірського ландшафту, на що вказують 

спільнокореневі апелятиви на зразок укр. лім ‘уламки’, злом ‘уламок’, залóм 

‘обвалений берег’ [155, 3, с. 188], полóм ‘злам’ [463, 3, с. 286], похідні від дієслова 

ломúти ‘ламати’ та його префіксальних дериватів – зломúти, заломúти, 

поломúти, а також назва гірського хребта в Карпатах Полома (пол. Połoma) [740, 

VII, с. 24], топоніми: рос. Полом, серб. Polom, болг. Полòм ‹ болг. полòм 

‘поламаний ліс’ [179, 2, с. 516], слвн. Polòm ‹ polòm ‘місце, де повалено дерева’ 

[745, с. 320], чеськ. Polom, в основі якого вбачають ст.-чеськ. lom ‘щось поламане; 

каміння’ [710, III, с. 430], ороніми пол. Połom Mały i Wielki в Сілезії [740, VIII, 

с. 723]. Однак наявність назв гідрооб’єктів із основою Полом- в інших регіонах 

Славії, пор., наприклад, пол. пот. Połom у басейні Вісли [660, с. 22], млин 

(очевидно, водяний. – С.В.) Połom у Мазовії [740, VIII, c. 724], а також 

спільнокореневих гідронімів на Лімн- / Ломн- (Лімниця, Ломница), засвідчених у 

більшості слов’ян (див. вище), вказує на ймовірність мотивації внутрішньої 

форми гідроніма Поломи саме гідрографічним значенням, тобто на можливу 

первинність назви гідрооб’єкта. Фіксація структурно ідентичних топонімів Полом 

(Полома, Поломи), Polom, Połom у різних регіонах Славії, мотивованих 

відповідними географічними апелятивами, уможливлює реконструкцію праформи 

*polomъ *‘те, що поламане’ → ‘поламаний ліс’, ‘уламки скелі, гори’, ‘потік, річка, 

на дні яких поламане каміння’ ‹ *polomati, *polomiti. На підтвердження 

праслов’янської архаїки топоніма Полом наведемо назву топооб’єкта Polm у 

Нижній Австрії (відомого в 1176 p.) ‹ Polоm [745, с. 320]. 

Гідроніми Припíр (пот., л. Кального п. Вадрусівки л. Опору п. Стрия; 

с. Кальне Сколівськ. р-ну Львів. обл. [330, с. 65]), Припóра (пот.: 1) пр. Баблихівця 

пр. Рибника-Зубрицького пр. Стрия п. Дністра; там і г. Припір; с. Зубриця 

Турківськ. р-ну Львів. обл.; 2) с. Хороцеве Верховинськ. р-ну Івано-Франків. обл. 

[467, с. 446]) мають паралелі в гідроніміконі інших слов’янських регіонів, 

наприклад: назва пот. Припор у басейні Тимоку (Сербія [205, с. 274]), гідронім 

Připeř у Чехії [710, III, с. 481]. Аналізовані назви гідрооб’єктів невіддільні від 
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місцевого топонімного контексту, пор., наприклад, ороніми Припíр – назва гори 

(с. Ластівка Старосамбірськ. р-ну Львів. обл. [382]), Припір (пол. Przypor) – назва 

гірського хребта в Карпатах [740, IX, с. 223], болг. Припор – назва скелястого 

берда в Маданско [554, с. 281], макед. Pripor – мікротопонім [661, с. 358], серб. 

Припор – топонім [136, с. 49], чеськ. Přepeře – топонім [710, III, с. 467]. Як видно з 

наведеного переліку власних географічних назв, оніми Припір, Припер, Припор 

позначають переважно об’єкти орографічного ландшафту. Це вказує, 

найімовірніше, на вторинність відповідних гідронімів щодо назв суміжних їм гір, 

горбів, скель, підвищень тощо. Про це свідчить і семантика географічних 

апелятивів, співвідносних зі згаданими топонімами, наприклад: укр. діал. прúпір 

‘стрімкий схил гори’, ‘стрімка скеля, що прилягає до гори’ [320, с. 244], бойк. 

prypir ‘стрімкий бік гори’, ‘низовина, що прилягає до гори’ [613, 4/2, с. 240], болг. 

припор ‘стрімка скеля’ [249, с. 198], пол. przypor ‘скелясте підвищення, приперте 

до гори’ [741, V, с. 348] та ін. Cпільнослов’янський ареал наведеної онімно-

апелятивної лексики уможливлює реконструкцію праформи *priporъ (‹ *priperti) 

зі значенням *‘місцевість (об’єкт), що прилягає до якогось топооб’єкта’. 

О.І. Іліаді відновлює пратопонім *Рriporъ [205, с. 274]. 

Назва р. Сісéка (л. Дністра; смт Войнилів Калуськ. р-ну Івано-Франків. 

обл.; історична форма Siseka, 1685 p. [467, с. 505]) не має структурного 

відповідника за межами Дністра. Якщо цей гідронім не зазнав із плином часу 

трансформації своєї форми (видозміни, перекручення тощо), то в його складі 

можна виокремлювати префікс сі-, корінь -сек- і флексію -а. Преформант сі- 

непродуктивний у сучасній українській мові. За своїм походженням це давній 

вказівний займенник жін. р. (сь – чол. р., сі – жін. р., сє – сер. р.), синонімічний 

сучасному укр. ця. Він функціонував у морфологічній системі давньо- і 

староукраїнської мови, що свідчить про його еволюцію з псл. *si(ja) як форми 

жін. р. від *sь(jь). Архаїку псл. *si підтверджують також його паралелі в інших 

індоєвропейських мовах, зокрема лит. ši ‘ця’ [155, 5, с. 203]. Кореневу морфему    

-сек- виводимо від дієслова сіктú ‘сікти, рубати’ ‹ псл. *sěkt’i [155, 5, с. 252]. 

Поява голосного е в корені -сек- замість закономірного і може бути зумовлена: 
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1) діалектною реалізацією псл. *ě › e, що менш імовірно (пор., проте, зх.-укр. 

(прикарпатське) пáсека ‘ділянка лісу, призначена на вирубування’ при 

варіантному пáсіка ‘т. с.’ [158, 2, с. 603]) через рефлексацію в місцевих говорах 

псл. *ě › і (у наголошеній і в ненаголошеній позиціях [5, 2, К. № 3; К. № 10); 

2) книжним впливом імовірної польської форми *Siseka › укр. Сісека (див. вище 

фіксацію 2-ї пол. XVII ст.), у якій морфема -sek- ‹ -siek- (пор. пол. siek ‘рубання’ ‹ 

siekać [741, VI, с. 101]) відповідає укр. -сік-. Отже, доонімна семантика гідроніма 

Сісека засвідчує його похідність від незбереженого суміжного мікротопоніма, в 

основі якого - апелятив *сісека (*сісіка) – результат лексикалізації 

словосполучення *сі сека (*сі сіка). Хронологічна давність дериватів із 

префіксами займенникового походження *sь, *si, *se (пор. гідронім Сíкунь (на 

Волині) ‹ *Sьkonь [587, сс. 287–288]), непродуктиність у сучасній українській мові 

утворень із такими формантами, закріплення словоформи *сісека (*сісіка) лише в 

гідронімі, відзначеному в давньослов’янському (периферійному щодо центру) 

ареалі, дають підстави відносити апелятив *сісека (*сісіка) до праслов’янського 

лексичного фонду, розглядаючи його в системі дериватів із кореневим -sěk-, як-от: 

*obsěkъ / *obsěka [603, 29, сс. 162–164], *orzsěkъ [603, 34, с. 255], *otъsěkъ [603, 

38, сс. 159–160], *pasěka [155, 4, с. 305], *persěka [587, с. 207], *podъsěka [293, 

с. 386], і відновлюючи праформу *sisěka ‹ *si + *sěka (‹ *sěkt’i). Щодо псл. *sěka 

пор. його український континуант діал. сíка ‘молодий ліс’ [580, с. 239], йотовану 

форму *sěkja › укр. сíча ‘страва з посіченого м’яса’ [155, 5, с. 252]. Псл. *sěka – 

парадигматичний варіант до *sěkъ (пор. серб. і хорв. сиjек ‘розріз’, слвн. sék ‘т. с.’, 

чеськ. sek ‘рана’ [47, 6, с. 589], пол. siek ‘рубання’ [741, VI, с. 101]). 

Гідроніми Сóкіл (пот.: 1) басейн Дністра; с. Плоске Старосамбірськ. р-ну 

Львів. обл.; 2) пр. Кривої пр. Чечви л. Лімниці п. Дністра; нп Нижній Струтинь і 

Лоп’янка Рожнятівськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, с. 515]) утворені, 

найімовірніше, способом трансонімізації суміжних назв орооб’єктів Сокіл (пор., 

наприклад, назву гірськ. хребта Sokół у Північно-Східних Карпатах [740, XI, 

с. 26]), в основі яких - укр. діал. сокіл ‘висока обривиста скеля; виступ граніту’ 

[320, с. 249], ‘стрімка скеля над водою’ [384, 2, с. 235]. З таким поясненням назви 
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пот. Сокіл погоджується і М.М. Габорак [79, с. 430]. Вторинними щодо суміжних 

оронімів слід уважати й ойконіми Сокіл на Прикарпатті (поряд гора Сокіл [82, 

с. 303]) й Поділлі (Кам’янець-Подільськ. р-н Хмельниц. обл. [521, сс. 428–429]). З-

поміж слов’янских гідронімних паралелей відзначимо потамонім слвц. Sokol у 

басейні Турця [673, с. 112]. Науковий інтерес становить етимологія географічного 

апелятива сокіл, яку укладачі «Етимологічного словника української мови» 

трактують як неясну [155, 5, с. 345]. Формально лексема сокіл iз географічною 

семантикою тотожна орнітономену сокіл, який також не має загальноприйнятого 

тлумачення (одна з версій – мотивація псл. *sok-, *sočiti ‘переслідувати’ [155, 5, 

с. 345]). Найобґрунтованішою з лінгвістичного погляду вважаємо етимологію 

І.П. Петлєвої: утворення на основі псл. *sokolъ ‘той, хто розсікає’ (‹ *sekt’i: *sěkt’i 

‘сікти, розсікати’ [412, с. 22]). Пор. також семантично споріднене рос. діал. соколъ 

з інструментальним значенням ‘великий залізний лом, таран, яким розбивають 

стіни; пристрій для трамбування’ ‹ *sok- ‹ *sek- ‘сікти, різати, рубати’ (*sokolъ – 

імовірний праслов’янський діалектизм [401, с. 115]). У контексті викладеного 

географічний апелятив сокіл ‹ соколъ (і ‹ о в новозакритому складі) можна 

пояснювати як континуант псл. *sokolъ ‹ *sok-olъ, щоправда, з дещо іншою 

семантикою, порівняно з наведеними вище лексемами. Твірну основу *sok- у 

*sokolъ з географічною семантикою, як і в лексемах сокіл ‘назва птаха’ і сокол 

‘назва знаряддя’, пов’язуємо з псл. *sok- ‘сікти, різати’, відображеним у лексемах 

сокира ‹ псл. *sokyra [401, с. 115], слвн. sókati ‘вколоти’, слвц. діал. sokorec 

‘вершина, верхівка’ ‹ псл. *sokati [412, с. 22], *sokor- [54, сс. 168–169]. Щодо 

суфікса *-olъ, який виокремлюємо в праформі *sokolъ, то його відносять до 

рідкісних уже на праслов’янському рівні. Він оформлював як відіменникові, так і 

віддієслівні основи [401, сс. 105–106]. Отже, укр. діал. сокіл ‘висока обривиста 

скеля; виступ граніту; гора’, ‘стрімка скеля над горою’ ‹ псл. *sokolъ (‹ *sok- +       

-olъ) *‘те, що обрізане, гостре’ → ‘скеля’, ‘виступ’, ‘гора з гострою вершиною’. З 

огляду на те що словотвірні моделі із суфіксальним -ol- у слов’янських мовах 

становлять давній пласт утворень, які сягають праслов’янського рівня, а також на 

нечастотність рефлексів псл. *sok- можна з певністю констатувати 
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праслов’янський характер реконструйованого *sokolъ із регіональною 

топографічною семантикою, сформованою в Карпатському регіоні – зоні давнього 

слов’янського заселення. 

Гідронім Тéребіж (пот., п. Жвану л. Дністра; між рр. Говірка і Бахтинка; 

нп Конищів, Муровані Курилівці й Галайківці Мурованокуриловецьк. р-ну 

Вінниц. обл. [467, с. 558]) має апелятивний відповідник – укр. теребíж ‘місце, 

очищене від кущів’ [155, 5, с. 549]. Споріднену топографічну семантику 

реалізували також й інші слов’янські аналоги, наприклад: блр. церабéж ‘місце, де 

викорчувано ліс, кущі під сінокіс, поле’ [610, с. 202], болг. требèж ‘гора, де 

викорчувано ліс для орної землі’ [252, сс. 272–273], макед. требеж ‘місце, де 

вирубано й викорчувано ліс’ [66, с. 160] та ін. Такі народні географічні терміни 

стали твірними передусім для назв місцевостей, де було викорчувано ліс, як-от: 

мікротопонім (нива) Теребíж Малий (с. Верхнє Синьовидне Сколівськ. р-ну 

Львів. обл. [381]), мікроойконім (хутір) Теребежі (Бродівськ. р-н Львів. обл. [543, 

с. 345]) та ін. Водойми, локалізовані в цій місцевості, природно, отримали такі 

назви шляхом перенесення із суміжних топооб’єктів. Отже, гідроніми 

дністерський Теребіж (також прикарпатський Теребíж у басейні Пруту л. Дунаю 

[467, с. 558]), серб. Требеж у басейні Дунаю [205, с. 307], хорв. Trebeš у басейні 

Сави [632, II, с. 145], слвн. Trebež [205, с. 307], пол. Trzebierz у басейні Вісли [750, 

с. 303] треба кваліфікувати як вторинні щодо контактних топонімів 

(мікротопоніми, ойконіми, ороніми Теребіж засвідчені на різних слов’янських 

теренах, наприклад: блр. Церабéж, Цірабéж – мікротопоніми [587, сс. 291–292], 

рос. Теребежъ – ойконім на Новгородщині [377, І, с. 207], болг. Трèбеж, Трèбеш – 

мікротопоніми, серб. Требиjеш – оронім [587, сс. 291–292], слвн. Trébež [745, 

с. 436], чеськ. Třebíz [753, с. 33] – топоніми, пол. Trzebiež – ойконім у Померанії 

[587, с. 291–292]). Важливо відзначити, що територія поширення топонімів із 

суфіксом *-еžь охоплює зони давнього слов’янського заселення в межах України 

[273, с. 202]. Спільнослов’янський ареал (пор. також споріднені гідроніми, 

засвоєні неслов’янськими народами в середні віки: нім. Trebesbach (басейн 

Майну) ‹ Trebes + нім. bach ‘потік’, угор. Terebesfejérpatak ‹ Terebes + угор. fej 
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‘голова’ + patak ‘потік’ [205, с. 307]) наведених топонімів – переконливе 

свідчення їх постання в праслов’янський період розвитку слов’янських народів, 

що, власне, і підтверджує архаїчна семантика твірного апелятива *terbežь (‹ 

*terbiti ‘чистити, очищати’ [155, 5, с. 550]), пов’язана з культурою підсічного 

рільництва. Окремі дослідники відновлюють пратопонім *Тerbežь [587, сс. 291–

292; 205, сс. 307–308]. 

Назву пот. Черéськи (л. Бережниці п. Дністра; с. Бережниця Стрийськ. р-ну 

Львів. обл. [467, с. 605]; варіант Czeresky [740, I, с. 150]) білоруська дослідниця 

Р.М. Козлова аналізує як секундарну щодо Черески – суфіксальний дериват від 

апелятивної основи черес-. Це дало підстави мовознавцеві залучити до аналізу 

потамоніма Череськи споріднені з погляду формальної структури слов’янські 

гідроніми – укр. Черéса (басейн Прип’яті [467, с. 605]), рос. Череска (у колишніх 

Псковській і Смоленській губ. [766, V, с. 123]), блр. Чэрас на Вітебщині. В основі 

наведених назв дослідниця вбачає місцеві апелятиви на зразок укр. діал. черес 

‘широкий шкіряний чоловічий пояс’, рос. діал. череса ‘спина’, що постали на базі 

псл. *čersъ, *čersa › *čersъka, *čersъkъ. Як твірні основи похідних топонімів ці 

лексеми реалізували іншу семантику – *‘топооб’єкт вигнутої форми’, мотивовану 

і.-є. *(s)ker- ‘гнути; кривити; крутити’, розширеним детермінативом -s- [261, 

сс. 193–194]. На перший погляд семантична модель ‘предмет вигнутої форми 

(наприклад, пояс)’ → ‘гідрооб’єкт із відповідною конфігурацією берегової лінії, 

річища’ не суперечить логіці номінації водойм. На підтвердження такого 

пояснення вказує начебто й абсолютна апелятивна паралель для досліджуваного 

гідроніма Череськи – діал. черески ‘широкі поясочки’, чирисóк ‘черес’ [384, 2, 

с. 370], яку унаочнює також формально споріднений гідронім пол. Trzos у басейні 

Вісли [750, с. 304] ~ пол. заст. trzos ‘черес’ [155, 6, с. 304]. Певні застереження 

викликає, однак, порівняння гідронімооснови Черес- не просто з назвою пояса, а 

саме з назвою його специфічного різновиду – череса – ‘широкого шкіряного 

пояса, зшитого вздовж із двох складених разом ременів так, що він мав усередині 

порожнину для грошей та інших цінних речей’ [474, ХІ, сс. 307–308]. На нашу 

думку, зв’язок гідронімооснови Черес- із апелятивом черес ‘широкий шкіряний 
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пояс […]’ випадковий і не характеризує внутрішню форму згаданих назв 

гідрооб’єктів, зокрема аналізованого потамоніма Череськи. Таке припущення 

небезпідставне, пор. польський відповідник для укр. черес(и) діал. trzosy ‘різаки 

плуга’, яке укладачі «Праслов’янського словника» виводили від псл. *čersъ, 

співвідносного з *čersti ‘тяти, здирати (про кору дерев)’ ‹ і.-є. *(s)ker- ‘різати’ 

[742а, 2, сс. 163–164]. З цього прикладу випливає, що і в інших слов’янських 

діалектах праслов’янської мови могла функціонувати лексема *čersъ / *čersa 

(дериват від і.-є. *(s)ker- ‘різати’ + розширювач -s-; у «Праслов’янському 

словникові» псл. *čersъ пов’язане безпосередньо з *čersti [742а, 2, с. 164]) із 

семантикою ‘предмет, що ріже’, на базі якої розвивалися й інші семеми, зокрема 

топографічні, наприклад: *‘місцевість, де вирізано, викорчувано дерева’. Щодо 

словотвору праформи *čersъ / *čersa пор. схожі деривати: псл. *čertъ / *čerta з 

первісним значенням ‘те, що ріже, коле’ → ‘назва рослини очерет’ – утворення 

від і.-є. *(s)ker- ‘різати’ + -t- [291, с. 168], *čerpъ ‘щось видовбане, вирізане’ ‹ і.-є. 

*(s)ker- ‘тяти, відтинати, відділяти’ + -p- [761, с. 67]. 

З огляду на викладені міркування гідронім Череськи слід пояснювати як 

трансонімізовану форму незафіксованого суміжного топоніма *Череськи 

(наприклад, назва лісу), в основі якого суфіксально ускладненена (афіксом -к-) 

лексема *черес(а), архаїка структури якої уможливлює її розгляд як місцевого 

рефлекса псл. *čersъ / *čersa з первісним значенням *‘те, що ріже’ → 

*‘місцевість, де вирізано (вирубано, викорчувано) дерева’. Принагідно 

зауважимо, що саме в такому змістовому контексті етимологізував білоруський 

ойконім Чэрасы В.А. Жучкевич, виокремлюючи в його складі корінь чер- на 

позначення примітивного знаряддя для обробітку землі [175, с. 401]. На 

можливість такої інтепретації етимона назви Череськи вказують також 

відтопонімні гідроніми Чиріня, Чертеник, Чертіж із спорідненою мотивацією 

(див. далі). 

Гідронім Чертéник (пот., басейн Дністра; с. Микуличин Надвірнянськ. р-

ну Івано-Франків. обл. [467, с. 607]) містить топонімооснову Чертен-, оформлену 

суфіксом -ик. З погляду словотвору – це утворення з формантом -ик від суміжного 
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ороніма Чертена або Чертене (варіант Чертений [78а, с. 401]). М.М. Габорак 

пов’язує назви цих орооб’єктів із лексемою чорт ‘дідько’ [78а, с. 401]. 

Аналогічно пояснюють структурно співвідносний ойконім Czerten / Czertyń у 

Польщі місцеві топономасти, мотивуючи цю назву пол. діал. czert ‘чорт’ [700, II, 

с. 224]. На нашу думку, міфологічна версія постання топонімів із основою 

Чертен- малопереконлива. Ці географічні назви варто розглядати в ширшому 

контексті, залучивши до їх аналізу гідронім Чертéна в басейні Росі на Київщині 

[467, с. 607], рос. Чертенка – назва річки в басейні Оки, що похідна від суміжного 

ойконіма Чертень [479, с. 45], ойконім Чертенки в колишній В’ятській губ. [724, 

X, с. 126], блр. Чарцёны – назва уроч. на Мінщині [349, с. 252] та ін. Наведені 

назви порівнюємо зі спільнокореневою апелятивною лексикою, наприклад: чéртá 

‘риска, лінія’, черть ‘т. с.’, чертéж ‘вирубаний ліс; цілина’, чертúна ‘ескіз 

малюнка’, чертúнка ‘риска’, чéртúця ‘дерево з обдертою корою’, чертíж 

‘вирубка, цілина’, чéртка ‘риска’, чертóваний ‘штрихований’, прóчерть 

‘прогалина, галявина’ (тобто місце, де вирубано ліс), рос. чертúть ‘креслити’, 

блр. чáрціць ‘т. с.’ (первісно – проводити лінії, дряпати) [155, 6, с. 310]. 

Етимологи трактують наведені лексеми як похідні від псл. *čьrta, *čьrtati, 

*čьrtežь, *čьrtiti зі стрижневою семантикою ‘різати, робити зарубки’ → ‘вузька 

(прорізана) смуга’, ‘місце, де на деревах підрізано кору, вирубано ліс’ [155, 6, 

с. 310; 603, 4, сс. 161–163; 742а, 2, сс. 252–253]. Наведений апелятивний матеріал 

уможливлює етимологізування топонімооснови Чертен- як похідної від 

праформи *čьrtenъ(jь) – пасивного дієприкметника із суфіксом -en-, словотвірно 

мотивованого дієслівною основою *čьrtő, *čersti ‘різати’ [603, 4, 75]. Щодо 

схожих дериватів пор. псл. *prędenъ ‘прядений’ ‹ *prędő, *pręsti ‘прясти’ тощо. 

Семантику відновленого *čьrtenъ(jь) характеризувала, найімовірніше, ознака 

‘надрізаний, прорізаний, обрізаний’, що мотивувала доонімне значення 

топонімооснови Чертен- семемою *‘місце, де на деревах обрізано кору; вирізано 

ліс’. Архаїку такої структурно-семантичної моделі підкреслюють топонімні 

паралелі в неслов’янських мовах – литовські гідроніми Kertenỹs, Kertenis, які 

А. Ванагас пов’язував із лит. kertė ‘кут’ [757, с. 154], що слід розуміти як ‘те, що 
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відокремлене, відрізане’: лит. kertė похідне від kirsti ‘різати, рубати, сікти’ [643, I, 

с. 245].  

У зв’язку з топонімоосновою Чертен- і співвідносною апелятивною 

лексикою пояснюємо й відтопонімні гідроніми Чертéжі (2) в басейні Стрия на 

Львівщині, Чéртіж (6) у басейнах Верхнього й Середнього Дністра [330, с. 77; 

467, с. 607], про що свідчать численні місцеві назви мікротопо- і орооб’єктів, як-

от: назва лісу Чертіж (с. Велика Сушиця Старосамбірськ. р-ну Львів. обл. [382]) 

тощо. Наведені топоніми утворені лексико-семантичним способом від місцевих 

географічних термінів чертíж, які в сучасних карпатських говорах функціонують 

зі значенням ‘поле на місці викорчуваного лісу’, ‘пеньки на зрубі’, ‘лука в лісі’, 

‘хащі, місця, зарослі кущами’ [384, 2, с. 368], ‘галявина на зрубі’ [127, с. 211], 

‘простір, де обдерто кору з дерев, щоб вони швидше висохли і їх можна було 

викорчувати’, ‘земля, де викорчувано ліс’ [657, с. 34]. Важливо відзначити, що 

українські топоніми Чертіж – невід’ємна частина ширшого слов’янського ареалу 

споріднених назв. Це дало підстави деяким дослідникам відновити пратопонім 

*Čьrtežь ‹ *čьrtežь [587, с. 70; 34, с. 37]. 

Назва пот. Чирíня (пр. Лужанки пр. Сівки п. Дністра; с. Лужки Долинськ. 

р-ну Івано-Франків. обл. [467, с. 608], варіант Чиріння [79, с. 501]) фонетично 

вторинна щодо *Черіня (зміна и (у ненаголошеній і наголошеній позиціях) › е в 

місцевих діалектах, що підтверджує, зокрема, бойк. чúрис ‘широкий пояс’ [384, 2, 

с. 370] ‹ черес). Топонімооснова Черен- / Черін- поширена в досліджуваному 

ареалі, пор. спільнокореневі топоніми – назви пот. З Черенíв, З Черенí, Черéнина, 

Черéнини (басейн Стрия; Львів. обл. [330, сс. 35, 77]), Черéнина, Черéнище, 

Черéня, Черíнь – мікротопоніми на Сколівщині [483, с. 202]. Її пояснюємо як 

відапелятивну, мотивовану місцевими лексемами з географічною семантикою, 

наприклад: черінь ‘попелище’ [79, с. 501], пор. іще споріднені поліськ. черíнь 

‘рівнина на горі’, ‘пологий берег’, ‘галявина в лісі’ [561, с. 235]. Перелічені 

апелятиви ілюструють неводну семантику, що вказує на похідність наведених 

гідронімів від аналогічних топонімів (назви гір, полонин тощо). Науковий інтерес 

становить визначення етимона для апелятивів черен, черень, черінь (з-поза меж 
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України пор. іще чеськ. čеřeň ‘гірський хребет’, слвц. čereň ‘гребінь гори’, слвн. 

čerén ‘скеляста місцевість’ [155, 6, с. 306; 603, 4, сс. 64–65]), щодо якого 

мовознавці не мають спільної думки. Це, очевидно, зумовлено тим, що лексеми з 

топографічною семантикою мають омоніми, значення яких не пов’язане з 

характеристикою тополандшафту. Ідеться про спільнослов’янські (з погляду 

поширення) словоформи з різною семантикою, яка дає підстави об’єднати їх у 2 

групи: 1) укр. черíнь ‘вогнище; під печі’, чéрен, чéрень ‘т. с.’, блр. чарэнь ‘основа 

печі’, пол. trzon ‘т. с.’, болг. заст. чéренъ ‘верхня частина вогнища’, серб. і хорв. 

чéрен, черjен ‘склепіння над вогнищем’, ‘невеликий кошик для сушіння зерна над 

вогнем’; 2) чеськ. čеřeň ‘вид рибальської сітки’, слвц. čereň ‘рибальська сітка’ 

[155, 6, с. 306; 603, 4, сс. 64–65]. Перелічені лексеми укладачі «Етимологічного 

словника слов’янських мов» зводять до псл. *čerěnъ(ь) ‹ і.-є. *ker- ‘плести’ [603, 4, 

сс. 64–65]. Однак не всі лінгвісти погоджуються з тим, що географічна семантика 

сформувалася в процесі складної еволюції стрижневої семеми ‘плести’. Так, 

білоруська дослідниця Р.М. Козлова наполягає на слов’янській архаїці 

топографічної семантики лексем із основою черен- і зводить їх до праформи 

*čerenъ, розглядаючи її як структурний варіант до псл. *korenь [261, с. 58].  

На наш погляд, лексеми черенина ‘випалене місце для обробітку землі або 

випасу худоби’, черінь ‘випалений зруб для підготування поля’, ‘галявина в лісі’ 

можна етимологізувати інакше як із погляду структури, так і первинної 

семантики. Значення цих апелятивів уважаємо вторинними, що сформувалися на 

основі базового *‘місце, де черили, тобто обдирали кору з дерев, готуючи їх до 

вирубування’ (пор. з цього приводу закарпат. мікротопоніми Череня, Чериня, які 

позначають місцевість «вичертану из лѣса» [705, с. 65]). Таке тлумачення 

внутрішньої форми твірної основи черен- / черін- (‹ черен- на підставі чергування 

е › і) уможливлює словотвірний аналіз лексеми черен (черенина – похідна форма із 

суфіксом -ина) у межах гнізда псл. *čerenъ – короткої форми пас. дієприкметника 

від дієслова *čeriti (укр. черúти ‘облуплювати кору’, блр. чырыць ‘тяти, 

дряпаючи’), що постало на базі і.-є. *(s)ker- ‘різати, дерти’ [155, 6, с. 305; 603, 4, 
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с. 66]. Щодо дериваційної моделі *čerenъ(jь) ‹ *čeriti пор. формально споріднені 

деривати *kurenъ(jь) ‹ *kuriti, *žarenъ(jь) ‹ *žariti тощо.  

Таким чином, пояснення географічних апелятивів черенина ‹ черен, черінь 

‹ черень на основі псл. *čerenъ(jь) ‘обрізаний, окреслений’ дає змогу встановити 

їхню первісну семантику *‘місце, де на деревах обрізували (обчерювали) кору, 

щоб вони швидше висохли і їх можна було зрубати’, на основі якої розвинулися 

похідні значення ‘випалене місце для обробітку землі’, ‘випалений зруб для 

підготування поля’, ‘галявина в лісі’ та ін. Варто звернути увагу на архаїку 

топонімооснови Черен- / Черін- незалежно від її мотивації (‘місце, де вирізано 

ліс’, ‘скеляста місцевість’ тощо), на яку вказують споріднені топоніми в інших 

слов’янських регіонах або зонах раннього слов’янського заселення, наприклад: 

мікротопоніми Čerina в Чехії [686, с. 46], топонім Tσερενίστι в Греції (Епір) [204, 

с. 49]. 

Гідроніми Щовб (1) пот., п. Кобильця л. Опору п. Стрия п. Дністра; 

с. Тухля Сколівськ. р-ну; 2) пот., п. Стрия п. Дністра; с. Явори Турківськ. р-ну; 

3) потч., п. Зароху л. Стрия п. Дністра; с. Комарники Турківськ. р-ну Львів. обл. 

[330, с. 80]; 4) яр, басейн Дністра; с. Яворівка Калуськ. р-ну Івано-Франків. обл. 

[467, с. 630]) аналізуємо в системі топонімних аналогів, представлених як в 

Україні, так і за її межами, наприклад: назви орооб’єктів Щовб на Львівщині 

(с. Велика Сушиця Старосамбірськ. р-ну Львів. обл. [382]) і Чернівеччині [564, 

сс. 303–304], блр. Шчоўб – мікротопонім на Гомельщині [216, с. 86], топонім Ščob 

у Східній Словаччині [233, сс. 48–49]. Наведені назви постали способом онімізації 

відповідних географічних апелятивів, пор., наприклад, укр. діал. щовб ‘шпиль, 

верх гори’, ‘лисий верх високої гори, зарослої довкола лісом’ [384, 2, с. 396], 

‘стрімка верхівка гори’ [463, 4, с. 528] ‹ псл. *ščьlbъ [155, 6, с. 513]. Фіксація 

відповідників для карпатських топонімів Щовб в інших слов’янських регіонах, 

зокрема й у несуміжних, свідчить про праслов’янську архаїку наведених фактів 

усупереч твердженню Ю.О. Карпенка про доіндоєвропейську історію 

орографічних термінів щовб [233, сс. 48–49]. 
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У басейні Дністра відзначено також ряд інших гідронімів, похідних від 

ідентичних топонімів (мікротопонімів, оронімів), поширення яких на більшості 

слов’янських територій, а також відповідні твірні апелятиви – континуанти 

праслов’янських архетипів дають підстави віднести їх до утворень 

праслов’янського рівня, наприклад: Буковúна (р., пр. Стрия п. Дністра [467, 

с. 75]), пор. споріднені топоніми на інших слов’янських теренах: хорв. р. Bukovina 

в басейні Сави [632, I, с. 71], слвц. р. Bukovina в басейні Кисуці [672, с. 34], пол. 

рр. Bukowina в басейнах Вісли, Варти, Одеру, Сяну [750, с. 57], чеськ. Bukovina – 

топонім [753, с. 316], топонім ст.-полаб. Buckowin ‹ *Bukovina [697, с. 169] ‹ псл. 

*bukovina ‘буковий ліс’ [603, 4, с. 89]; Дубрóва (1) п. Гнилої Липи л. Дністра; 

нп Подусів і Костенів Перемишлянськ. р-ну Львів. обл.; 2) л. Чечви л. Лімниці 

п. Дністра; нижче Манявки; с. Нижній Струтинь Рожнятівськ. р-ну Івано-Франків. 

обл. [467, с. 187]), пор. інослов’янські гідронімні паралелі: блр. Дубрóва – 

гелоніми в Брестській, Мінській і Могильовській обл. [349, с. 78], рос. Дуброва – 

назва яру в басейні Оки [479, с. 66], хорв. р. Dubrova в басейні Сави [632, I, 

c. 110], пол. р. Dąbrowa в басейні Вісли [750, с. 68] ‹ псл. *dőbrova [603, 5, сс. 93–

94]; Острíг (пот., л. Укерника л. Опору п. Стрия; с. Риків Сколівськ. р-ну Львів. 

обл. [330, с. 49]), пор. гідронімні відповідники на півдні і заході Славії: хорв. 

пот. Ostrog у басейні Сави [632, II, c. 62], пол. р. Ostroga в басейні Варти [659, 

с. 105] ‹ псл. *ostrogъ / *ostroga [603, 36, с. 61] з імовірною семантикою *‘гостра 

вершина, шпиль гори’, яку підтверджує значення твірної основи остр- – острий 

‘гострий’; Хомá (пот., л. Сукелю л. Свічі п. Дністра; між рр. Лож і Луги; 

Долинськ. р-н Івано-Франків. обл. [467, с. 592] ‹ місц. хом ‘невелика полога гірка’, 

‘горб, підвищення’, хомá ‘горби’ [299, с. 415]) – органічний складник 

спільнослов’янського топонімікону: блр. Хоўм – мікротопонім [349, с. 247], рос. 

рр. Хома в колишніх Казанській і Симбірській губ. [766, V, с. 51], серб. і хорв. 

Hum – ойконіми [661, с. 201], слвн. Hom [639, с. 62], Hum – ороніми [745, с. 166], 

пол. Chełm – гідроніми в басейнах Вісли й Одеру [750, с. 60], а також відповідний 

ойконім на території Польщі (давня українська назва з польською фонетикою) ‹ 

псл. *xъlmъ ‘підвищення, вершина, горб’ [603, 8, с. 138]. 
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Проаналізовані в цьому підрозділі гідроніми відносимо до назв, які 

виникли в пізньопраслов’янський період розвитку регіону в басейні Дністра. 

Основний критерій, на основі якого досліджені потамоніми трактуємо як 

праслов’янські, – структурний (фонетика і морфемна будова, словотвірна форма), 

тобто це назви, у структурі яких відбиті давньослов’янські риси, втрачені в 

сучасній мові або непродуктивні з погляду змінених реалій її нинішнього 

функціонування. Згідно з цим, до переліку праслов’янських утворень басейну 

Дністра потрапили насамперед назви, що постали способом онімізації відповідних 

географічних апелятивів. Це реальні лексеми, що сформувалися на базі певного 

індоєвропейського кореня, розширеного детермінативами, або утворилися в 

праслов’янську епоху за допомогою дериваційних засобів, непродуктивних у 

сучасному слов’янському словотворенні. Частина таких апелятивів збереглася в 

діалектній лексиці української та інших слов’янських мов, деякі з них, утрачені в 

апелятивному словникові, вдалося відновити способом лінгвістичної 

реконструкції. Це гідроніми Бар ‹ *barъ / *bara, Бугай ‹ *bugajь, Вертіп ‹ 

*vьrtъpъ, Глід ‹ *glodъ, Глуба ‹ *glőbъ(jь), Заболя ‹ *zabol’a (*zabolьjе), Збруч ‹ 

*sъbrőčь (*sъbručь), Звір ‹ *jьzvorъ, Калюс ‹ *kal’usъ, Кива ‹ *kyva, Луква ‹ *lőky,   

-ъve, Мелоча ‹ *mělъčь / *mělъča (*měločь / *měloča), Мита ‹ *myta, Нетеча / 

Нетіч ‹ *neteča / *netečь, Онут ‹ *onutъ(jь), Ореб ‹ *arębъ(jь), Піжа ‹ *pěža, Плаве 

‹ *plavъ / *plava, Реут ‹ *revőtъ, Розлуч ‹ *orzlőčь, Свір ‹ *sъvirъ / *sъvirь, Троян ‹ 

*trojanъ, Укрядь ‹ *ukrędь, Чев ‹ *čьvь, Чеча ‹ *Т’еча ‹ *teča, Чечва ‹ *Т’ечва ‹ 

*tečьva, Шивна ‹ *ščavьnъ(jь) та ін. 

Отже, тотожність гідроніма й відповідного апелятива – свідчення давньої 

гідронімної номінації [531, с. 7]. Семантику гідронімооснови цих назв мотивували 

ознаки, пов’язані з географічними особливостями місцевого рельєфу, течії 

гідрооб’єкта, її фізично-акустичними параметрами, відтінком річкового дна, 

берегового ґрунту тощо. Таку внутрішню форму аналізованих гідронімів 

підтверджує семантика споріднених лексем, відображених у складі гідронімних 

паралелей на інших слов’янських територіях. У зв’язку з цим виникає потреба 

закцентувати увагу на ще одному важливому чинникові віднесення гідроніма чи 
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контактного топоніма до праслов’янських – ареальному, оскільки очевидні 

відповідники дністерським гідронімам в інших слов’янських регіонах указують на 

їх (гідронімів) становлення в той період, коли в мові слов’ян діяли спільні 

закономірності. 

До праслов’янських гідронімів зараховуємо також назви, утворені в 

результаті трансонімізації суміжних топонімів (мікротопонімів, оронімів, 

ойконімів), в основі яких або географічний апелятив із давніми структурно-

семантичними зв’язками на рівні слов’янських мов (*bukovina, *čerenъ / *čerenь, 

*čьrtežь, *obsъlnьje, *sisěka, *sokolъ, *terbežь та ін.), або давньослов’янський 

антропонім, ускладнений архаїчним індивідуально-присвійним суфіксом *-jь 

(*L’utоmirjь / *L’utоměrjь ‹ *L’utоmirъ / *L’utоměrъ, *Tumirjь / *Tuměrjь ‹ *Tumirъ / 

*Tuměrъ та ін.). 

Реєстр праслов’янських гідронімів, розглянутих у цьому підрозділі, 

доповнюють гідронімні архаїзми структурного рівня, які, з огляду на 

етимологічну непрозорість їхніх основ, раніше зближували з формально 

співзвучними словами (апелятивами й топонімами) неслов’янських мов, 

вважаючи їх запозиченнями або ж реліктовими субстратними назвами 

(іллірійськими, фракійськими, кельтськими, германськими). Це гідроніми Бутля, 

Бутивля, Жван, Жон, Мурахва, Опір, Стинава, Стрий, Черхава, Щирець та ін., 

етимологізування яких на ширшому слов’янському тлі, а також порівняння їх не з 

формально схожими іншомовними коренями, ускладненими незрозумілими 

афіксами, а з «ізоглосами, що відбивають ідентичні словотвірні моделі» [394, 

с. 368], дало змогу встановити для них слов’янські етимони й відновити (або 

доповнити новим матеріалом уже реконструйовані) форми праслов’янського 

лексичного (гідронімного) фонду: *butl’a, *Butivjь(-a), *čьrxava, *morky, -ъve, 

*obporъ, *stryjь, *stěnava (*stydnava, *sъtinava), *ženъ, *žьvanъ, *ščirьcь і т д. 

Наведені праформи праслов’янського рівня переконливо підтверджують те, що 

слов’яни, освоївши Карпати й суміжне Прикарпаття, унаслідок чого відбулася 

зміна населення цього регіону, дали нові назви місцевим гідрооб’єктам, 

переважно незначним за своєю протяжністю, адже за умови цілковитої чи майже 
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цілковитої зміни етнічного складу населення того чи іншого ареалу невеликі 

гідрооб’єкти змінюють свої назви [87, с. 260]. У зв’язку з цим згадаймо відомого 

польського мовознавця Т. Лера-Сплавінського, який зазначав, що в басейні 

Дністра (як частині ширшого ареалу в межах басейнів Вісли, Одеру, Пд. Бугу, 

Дніпра) сформувався значний шар назв дрібніших річок праслов’янського 

походження [677, с. 10]. З викладеного випливає, що на територіях, заселених 

слов’янами внаслідок їхніх міграцій, активно з’являлися слов’янські гідроніми 

(топоніми), які виникали на основі як архаїчних дериваційних типів, що постали 

ще в регіоні первісної локалізації слов’ян, так і різних лексичних та словотвірних 

інновацій [316, с. 80].  

Отже, з часу закріплення слов’ян у Прикарпатті, зокрема в басейнах 

Верхнього й Середнього Дністра, а згодом переміщення якоїсь їхньої частини на 

Нижній Дністер на цій території розпочався активний процес слов’янського 

топонімотворення. Саме тому, очевидно, В.Е. Орел, оцінюючи гідронімію 

басейну Дністра з генетичного погляду, зауважував, що у верхній і середній його 

течіях неслов’янські вкраплення мають випадковий характер [388, с. 162]. 

 

3.2. Давні українські назви гідрооб’єктів 

 

У цьому підрозділі розглядаємо гідроніми, утворені від праслов’янських 

основ, сформовані після розпаду праслов’янської етномовної єдності впродовж 

давньо- і середньоукраїнського періодів (згідно з такою періодизацією історії 

української мови: VII – поч. XI ст. – протоукраїнський27 період, сер. XI–XIII ст. – 

давньоукраїнський, XIV–XVI ст. – ранньосередньоукраїнський [576, сс. 489–

492]). Формальна структура таких назв відбиває фонетичні зміни, які відбулися в 

українській лексиці в післяпраслов’янський період розвитку слов’янських мов. 

Лінгвістичний аналіз гідронімів басейну Дністра крізь призму діахронії 

демонструє в їхньому складі такі фонетичні явища того часу: заміну давнього 
                                                            
27 Термін протоукраїнський характеризує доісторичний період в історії української мови, що почався після розпаду 
праслов’янської мовної системи [576, с. 267]. 
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початкового *je- на o (Оленій › Оленка), ряд звукових змін, пов’язаних із 

занепадом зредукованих ъ, ь: спрощення в групах приголосних (Коросниця ‹ 

Коростьница); асиміляцію глухих приголосних наступними дзвінкими (Збір ‹ 

*Съборъ); зміну приголосного -л- › -ў- у сполученні -ъл- (Вівня ‹ Вълна) та ін. 

Важливо відзначити, що кваліфікація гідронімів як прото- чи 

давньо(старо)українських на основі фонетичного критерію не абсолютна, 

оскільки частина таких назв могла постати і в пізньопраслов’янський період, 

набувши свого сучасного вигляду вже на пізніших етапах еволюції української 

мови. Це зумовлено тим, що фонетичні зміни відбуваються протягом тривалого 

часу й часто не завершуються в якийсь один період розвитку мови. Тому 

хронологія гідроніма на підставі лише фонетичних змін, відбитих у його 

структурі, відносна. До зазначеної групи відносимо також ті назви гідрооб’єктів, 

які не мають загальнослов’янських паралелей і зафіксовані лише в межах України 

(за умови, що це не праслов’янський лексичний регіоналізм, відбитий у власній 

назві гідрооб’єкта) або мають співвідносні потамоніми тільки в гідроніміконах 

близькоспоріднених білоруської та російської мов. Зауважимо, що такі гідронімні 

збіги, тобто повторювані назви річок (потоків) у двох чи кількох басейнах, за 

своїм походженням можуть бути спонтанними й перенесеними. Спонтанні 

виникали незалежно один від одного внаслідок дії тотожних природно-

географічних та мовних умов на різних територіях [363, с. 153]. Про перенесення 

гідроніма можна говорити тоді, коли в одному з двох чи більше басейнів удається 

простежити вторинність тієї чи іншої назви внаслідок переміщення груп 

населення. Основною підставою вважати гідронім оригінальним чи перенесеним з 

іншого басейну є апелятивна лексика кожного досліджуваного ареалу. «Місцеві 

апелятиви – це фактично єдиний критерій для розрізнення спонтанних та 

перенесених відповідників у гідронімії» [363, с. 153].  

Лінгвістичний аналіз назв дністерських гідрооб’єктів, поданих у цьому 

підрозділі, дає підстави характеризувати їх як сформовані в місцевому 

топонімопросторі, а не як перенесені в басейн Дністра з інших гідроніміконів. 

Словотвірною особливістю пояснюваних гідронімів є їх переважне утворення 
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(онімізація) від апелятивів із гідро- чи топографічною семантикою. Деякі з цих 

назв гідрооб’єктів ілюструють пізнішу суфіксацію топонімного рівня або ж 

утворені за аналогією до продуктивних ойконімів. Гідроніми з посесивними 

формантами поодинокі. Такі назви цікаві насамперед із погляду лінгвістичної 

характеристики твірної антропонімооснови. 

Назва потч. Аталівкú (п. Ріки п. Завадки п. Стрия п. Дністра [330, с. 9]) не 

представлена в [467]. Немає про неї згадки і в [740]. На перший погляд цей 

гідронім можна розглядати в структурному ряді відантропонімних утворень із 

формантом -ів-к-а. Однак доступні словники не фіксують особових назв на зразок 

*Атал, *Атало, що уможливлює припущення про ймовірну фонетичну видозміну 

гідроніма Аталівки ‹ *Оталівка (а ‹ о внаслідок асимілятивного впливу 

наступного а) ‹ *Отал-. Топонімооснову *Отал- етимологізуємо в колі 

спорідненої апелятивної й онімної лексики, похідної від префіксальних 

дієприкметників із коренем -тал ‹ псл. *tati ‹ *tajati: укр. обтáти ‘обтанути’ [463, 

3, с. 29] ‹ *obtajati [603, 30, сс. 156–157], тал ‘таловина’, відтáль ‘відлига’, 

протáлина ‘проталина’, ростáлина ‘таловина’, утáла водá ‘весняна вода’ [155, 5, 

с. 515], блр. діал. тал ‘місце, де розтанув сніг’ [610, с. 187], талы ‘який трохи 

розтанув’ [604, 13, с. 274], рос. діал. отáлина ‘місце, де розтанув сніг’, оталый 

‘розталий’ [464, 24, с. 220], слвн. tála ‘купа снігу’, talíca ‘вода з розталого снігу’, 

talína ‘тала земля’ ‹ псл. *talъ [619, IV, с. 149], пор. також співвідносні топоніми: 

укр. Протáл – назва стр. в басейні Ірпеня (Київщина [467, с. 450]), блр. Талица – 

назва р. в басейні Птичі, Талька – назва р. в басейні Березини (назви-

характеристики річок (потоків), що не замерзають узимку або замерзають пізніше 

від інших [175, с. 371]), мікротопонім Otâle в Словенії, пол. Otał – топонім (‹ 

псл.*talъ [619, IV, с. 149]). На підставі наведеного матеріалу гідронімооснову 

*Отал- пов’язуємо з *оталий ‘розталий (про водойму, яка довго не замерзає)’ ‹ 

*обталий (‹ обтáти ‘обтанути’) ‹ псл. *obtal-, реконструйованого в статті 

*obtaliti(sę) [603, 30, с. 157]. Формальна структура назви *О(б)талівки › Аталівки 

зазнала впливу дериватів продуктивних словотвірних моделей із суфіксом -ів-к-а 

й множинних форм на -и. Фіксація в різних слов’янських мовах лексем отáлина, 
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оталый, топонімів Otâle, Otał, гідронімооснови укр. *Отал- уможливлює 

доповнення реєстру відновлених у [603] праформ етимологічною статтею *obtalъ, 

пор. іще споріднені (з погляду структури й семантики) вже реконструйовані псл. 

*orztalь, *orztalina [603, 35, с. 62]. 

Назву пот. Бéрний (л. Свічі п. Дністра; в колишньому с. Мізунь Долинськ. 

р-ну Івано-Франків. обл. [467, с. 46], пол. Berny [740, I, с. 154]) формально можна 

пов’язувати з імовірним *берний – словоформа, що виникла внаслідок спрощення 

або групи приголосних -рд(ь)н- › -рн-: *бердний ‹ бердо ‘глибока прірва’, ‘стрімка 

гора’, ‘велика скеля’, ‘скелясте урвище’ [320, с. 216], або групи -р(ь)в(ь)н-: 

*бервний ‹ берва ‘кладка, місток з двох колод’, берв ‘стовбур дерева’ (‹ псл. 

*brьva, *brьvь [603, 3, сс. 71–72; 155, 1, с. 168] або *bьrvь / *brьvь / *bьrьvь [604, 1, 

с. 436], *bьrva, *bьrvь [619, I, с. 50; 626, с. 26; 1, 3, с. 99; 600, с. 263]). Словотвірну 

модель Берний ‹ бер(в)ний ‘який має бер-кладку’ пропонує М.М. Габорак [79, 

с. 32]. У цьому ж контексті можна, напевно, етимологізувати і гідронім рос. Берно 

в колишній Тверській губ. [766, I, с. 150] за умови його зв’язку з рос. діал. бернó 

‘т. с., що бервено’, ‘місток, лави’ [464, 2, с. 260]. Однак тлумачення гідроніма 

Берний як вторинного щодо *Бердний чи *Бервний малоймовірне. Топографічний 

опис місцевості, де засвідчено цей потік (пот. Берний тече дебрами – ярами [740, I, 

с. 154]), вказує на іншу первісну форму цього гідроніма - *Деберний із дальшим 

усіченням анлаута (пор. схоже явище в ойконімах: укр. Брани ‹ *Дебряни, Брище ‹ 

*Дебрище [594, с. 17], рос. Брянск ‹ *Дьбрянськъ [546, I, с. 225]). Отже, Берний ‹ 

*Деберний ‹ *деберний ‘потік, що тече дебрами’ (пор. зх.-укр. дебринéць, 

дебрянéць ‘лісовий потік’ [158, 1, с. 175]) ‹ дéбра ‘яр, улоговина’, дебéр ‘балка, 

узгір’я’ [155, 2, с. 20] ‹ *dьbrь. Аналізоване *деберний ‹ псл. *dьbrьnъjь з 

дальшими фонетичними змінами: 1) занепад зредукованого ь у слабкій позиції; 

2) вокалізація сильного ь › е; 3) поява вставного е в групі -бр- (пор. схоже явище в 

реберний ‹ ребро ‹ псл. *rebro [155, 5, с. 39]). 

Гідронім Вíвня (пот., п. Дністра між рр. Черниця і Бродовецький; нп Вівня 

й Добрівляни Стрийськ. р-ну, Держів і Києвець Миколаївськ. р-ну Львів. обл. 

[467, с. 106], Wownia [740, XIV, с. 11]) у своєму сучасному вигляді не відбиває 



315 

первісної форми. На його структурі позначилися певні фонетичні зміни, що 

відбувалися на ранніх етапах розвитку української мови. Насамперед відзначимо, 

що назва пот. Вівня первинна щодо аналогічного ойконіма. Це підтверджує, 

зокрема, споріднений гідронім Вовня на Чернігівщині [294, І, с. 427] ‹ *Вовна 

(наслідок впливу формально співзвучних основ на ’-а). Отже, Вівня ‹ Вовня ‹ 

*Вовна. Зрозуміло, що гідроніми *Вовна не пов’язані з омонімом вóвна ‘овеча 

шерсть’ (такий зв’язок суперечив би логіці номінації гідрооб’єктів). В основі 

гідронімів *Вовна - укр. діал. вовнá ‘хвиля’ ‹ д.-рус. вълна ‘т. с.’ [155, 1, с. 412], у 

якому: 1) ъ › о в позиції перед сонорним; 2) -л- ‹ -ъл- › ў (орфографічне в). Щодо 

форми Вівня ‹ *Вовна ‹ вълна, то голосний і в її корені зумовлений дією аналогії 

тих форм, у яких він розвинувся закономірно в новому закритому складі з 

етимологічного о (о ‹ ъ не переходило в і). Фонетична трансформація Вівня ‹ 

Вовня ‹ *Вовна ‹ Вълна відбулася вже на власне українському мовному ґрунті. 

Важливо відначити, що українські гідроніми *Вовна мають паралелі в інших 

слов’янських регіонах, наприклад: рос. Волна (3) в басейні Оки [479, сс. 110, 112, 

132], хорв. Vuna в басейні Сави [632, II, с. 167], пол. Wełna в басейнах Варти й 

Одеру [750, с. 312], пор. також споріднений неслов’янський гідронім лит. Vilnia ‹ 

vilnis, vilniá ‘хвиля’ [757, с. 384], що вказує на архаїку дериваційної моделі *vъlna 

(інакше – *vьlna [155, 1, с. 412]) › вълна › Вълна › Вовна. 

Гідронім Вовк (р., пр. Лімниці, басейн Дністра [467, с. 113]), а також його 

структурний аналог у басейні Пд. Бугу [467, с. 112], очевидно, не пов’язані із 

зоономеном вовк. Затемненість внутрішньої форми цих назв зумовила різні версії 

їх тлумачення: 1) можливо, гідронім Вовк виник унаслідок 

народноетимологічного переосмислення географічного апелятива волок ‘низьке 

заболочене, але непрохідне влітку місце, що заросло вільхою; невелике 

трав’янисте болото в лісі’ [327, сс. 27–28]; 2) в основі потамоніма Вовк або 

зоолексема вовк, або і.-є. *ùelk- ‘тягти, волокти’ [521, с. 113]; 3) гідроніми Вовк 

сформувалися в результаті еволюції псл. *Vъlkъ (без докладнішого пояснення 

[596, с. 54]); 4) назви гідрооб’єктів Вовк можна кваліфікувати як результат 
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метафоризації семантики апелятива вовк *‘той, що рве, роздирає’ [308, с. 130]. 

Проаналізуємо докладніше кожну з цих версій.  

Пояснення гідроніма Вовк як видозміненої форми від лексеми волок 

малоймовірне з фонетичних міркувань: форма Вовк ‹ вълкъ не могла виникнути з 

волок ‹ *volk- ‹ *velkt’i. Невідомі також факти трансформації структури волок › 

волк › вовк. Можливе припущення про еволюцію гідроніма Вовк із псл. *Vъlkъ як 

форми в ступені редукції о-ряду від і.-є. *ùel- ‘гнути, згинати, крутити’ [759, I, 

с. 298] з k-розширювачем. У цьому разі назву р. Вовк слід, очевидно, 

етимологізувати в колі апелятивних відповідників на зразок: укр. діал. (бойк.) 

вовк ‘гілка ялини, що росте вниз або збивається вкупу’, ‘рівний відросток, що 

відгалужується вбік від стовбура дерева’ [331, с. 85], ‘різновид орнаменту на 

вишивці’ [384, 1, с. 138], (гуцул.) вовк ‘деталь ткацького верстата’ [127, с. 40], 

наддністр. вовк ‘отвір у даху, через який проходить дим’, поліськ. вовк ‘жердина, 

прибита по діагоналі дахового схилу’ [370, сс. 246, 249] тощо. У контексті 

викладеного матеріалу встановлюємо семантику гідронімооснови назви Вовк – 

*‘річка з вигнутою (покрученою) течією’. З огляду на словотвір базового *vъlkъ ‹ 

і.-є. *ùel- + розширювач -k- похідний гідронім Вовк – потенційний праслов’янізм. 

Важко погодитися з версією про переосмислення значення зоономена вовк як 

‘той, хто розриває’ і проекцію його на гідрооб’єкт, оскільки вовк – це не водяна 

тварина. Незважаючи на це, формально співвідносні гідроніми Vìlka, Vilk-upis у 

Литві А. Ванагас пов’язував із лит. vilkas ‘вовк’ [757, с. 384]. Зауважимо, що 

гідроніми Вовк у басейнах Дністра й Пд. Бугу у своїй сучасній формі відбивають 

риси давньоукраїнської фонетики – рефлексацію плавного -л- у звукосполученні   

-ъл- в ў › в, що вказує на постання цих назв із давнішого Вълкъ. Ця словоформа 

уможливлює порівняння потамонімів Вовк ‹ Вълкъ з формально спорідненими 

назвами гідрооб’єктів: блр. рр. Волк (пр. Сули), Волка (басейни Прип’яті та 

Березини) [766, I, сс. 348–349], пол. рр. Wilk, Wilka в басейнах Вісли й Одеру [750, 

с. 318]. Мовознавці неодностайні щодо етимологічної інтерпретації цих 

потамонімів. Польський дослідник М. Рудницький гідронім Wilka виводив від 

Wilga ‹ пол. wilg- ‘вологість’. Зв’язок гідроніма Wilka із зоономеном wilk 
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дослідник уважав менш імовірним [721а, сс. 304–308]. Аналогічної думки 

дотримуються Я. Ріґер та Е. Вольнич-Павловська, етимологізуючи гідронім Wilka 

як трансформовану форму від *wilgka, пор. ст.-пол. wilki ‘мокрий, вологий’ [713, 

с. 175] (до речі, гідронім пол. Wilga має варіант Vilka (1478 p.) ‹ wilgi, wilki 

‘мокрий’ [764, с. 165]). В.П. Шульгач гідроніми Вовк, Волк тлумачить як 

континуанти псл. *Vъlkъ (див. вище). 

На наш погляд, східнослов’янські гідроніми Вовк, Волк, Волка ‹ Вълкъ / 

Вълка можна трактувати як фонетично вторинні щодо *Вългъкъ / *Вългъка. На 

підтвердження такого припущення свідчить співвідносна апелятивна лексика, 

наприклад: укр. діал. вовхкий ‘вогкий’ ‹ *вългъкъ [155, 1, с. 413], блр. діал. вóлкі 

‘сирий, вологий’, волкываты ‘т. с.’, валкаваты ‘сируватий’ ‹ *волгкі [604, 2, 

с. 190], рос. діал. волковатый ‘сируватий, мокруватий’ [464, 5, с. 40]. З огляду на 

це гідроніми Вовк, Волк, Волка ‹ *Вългъкъ / *Вългъка (‹ псл. *vъlgъkъ(jь) ‘вологий, 

мокрий’ [155, 1, с. 413; 604, 2, с. 190] ‹ і.-є. *ùelq- / *ùelg- ‘сирий, мокрий’ [759, I, 

с. 306]), у якому після занепаду зредукованого в групі -лгък- зазнав спрощення 

звук г, унаслідок чого *Вългъкъ › *Волгк › Волк. На українському ґрунті *Вълкъ › 

Вовк. Таким чином, фонетичні процеси в структурі гідроніма Вовк ‹ Вълкъ ‹ 

*Вългъкъ (спрощення в групі приголосних, рефлексація -ъл- › -оў › -ов) дають 

змогу відносити виникнення цієї назви до давньоукраїнського періоду, хоча її 

паралелі в несуміжних регіонах Східної Славії, а також на інших слов’янських 

теренах уможливлюють праслов’янську архаїку для похідних від базового 

*vъlgъkъ назв гідрооб’єктів. 

Назву р. Восушка (л. Стрипи л. Дністра; гирло між рр. Заруда й Тудинка; 

нп Осташівці Зборівськ. р-ну, Городище, Козлів, Покропивна Козівськ. р-ну 

Тернопіл. обл. [467, с. 123]) аналізуємо як форму з протетичним приголосним в- 

від основи -осуш-, етимон якої неоднозначний. З одного боку, її можна розглядати 

в системі префіксальної лексики етимологічно-словотвірного гнізда сух- на зразок 

укр. діал. осýшок ‘засохлий шматок хліба; сухий виріст по краях хлібини’, 

обсýшка ‘стільник; дерево в лісі, яке засохло внаслідок пожежі, повені тощо’ [155, 

5, с. 487]) ‹ осуш-. Твірне -осуш- у проекції на топонімну лексику вказувало на 
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якусь географічну ознаку, пор., наприклад, споріднені укр. діал. осýшье ‘частина 

річкової заплави, незалита водою’ [561, с. 154], рос. діал. осýха ‘обгорілі купини’, 

‘те, що потрібно осушити’, чеськ. osucha ‘місце в болоті, яке пересихає’, пол. діал. 

osuch ‘острівець; купина’, словін. osёx ‘прибережна піщана мілина; піщане поле’ ‹ 

*obsuxъ, *obsuxa [603, 30, с. 95], пор. також похідні гідроніми укр. Осýшний у 

басейні Верхнього Дністра [467, с. 406], блр. Осушное в колишній Могильовській 

губ. [766, III, с. 549]. Наведений матеріал уможливлює тлумачення гідроніма 

Восушка як лексико-семантичного деривата від *восушка ‹ в-о(б)суш-ка ‘річка, що 

пересихає’. З другого – гідронім Восушка ‹ *Восужка внаслідок оглушення -ж- ›  

-ш- під впливом наступного -к-. За такого пояснення основа -осуж- ‹ осуг- ‹ осуга: 

укр. осýжка ‘зменшене від осуга’, осýга ‘наліт, іржа на воді’ [463, 3, с. 73], діал. 

осýга ‘піна на воді’ [384, 2, с. 29], восýга ‘масний шар на воді’ [155, 5, с. 465], блр. 

діал. осýга ‘іній, паморозь’ [604, 1, с. 187] ‹ псл. *obsőga [603, 30, с. 23], пор. іще 

споріднені гідроніми рос. Осуга в колишніх Смоленській і Тверській губ., Осужка 

в колишній Тверській губ. [766, III, сс. 548–549]. У цьому контексті для апелятива 

*во(б)сужка допустима семантика *‘іржавий наліт на воді’. На підтримку такого 

пояснення гідроніма Восушка ‹ *Восужка вказує його локалізація поряд із 

р. Заруда ‹ за-руда ‹ рудá ‘іржаве болото’ [463, 4, с. 85]. Формальна структура 

гідроніма Восушка ‹ В-осушка може свідчити про її давньо(старо)українську 

хронологію на підставі того, що словоформи з протетичним в- зафіксовані (зрідка) 

вже в давньоукраїнських пам’ятках, а в староукраїнських джерелах вони досить 

часті [207, с. 169]. 

Назва р. Гинавка (басейн Дністра; с. Орів Сколівськ. р-ну Львів. обл. [467, 

с. 131]) не має аналогів на території України. Аналіз формальної структури 

гідроніма дає змогу виокремлювати в ньому основу Гинав- і суфікс -к-а. Пор. у 

цьому контексті споріднений ойконім Ginawa в Польщі, який тлумачать у зв’язку 

з пол. z-gin-ać ‘згинати’ [700, III, с. 135]. Таким чином, гідронім Гинавка можна 

тлумачити як онімізовану форму незбереженого апелятива *гинавка, семантику 

якого допомагають розкрити споріднені, на наш погляд, лексеми, наприклад: укр. 

діал. вúгин ‘те, що вигнуте’, гинкúй ‘гнутий’, загúн, зáгинка ‘складка, вигин’, 
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перегúн, розгúн [155, 1, с. 53], мотивовані префіксально розширеною (ви-, за-, 

пере-, роз-) дієслівною основою -гинати ‹ псл. *gybn-, етимологічно пов’язаною з 

*gъbnőti [155, 1, с. 539], у якому ще в спільнослов’янський період відбулося 

спрощення в групі *-bn- › -n-, успадковане слов’янськими мовами після розпаду 

праслов’янської мовної єдності [207, сс. 93–94]. У колі наведених лексем для 

апелятива *гинавка можна відновлювати семантику *‘річка з вигнутим руслом’. 

Стрижневу семему ‘вигин, кривизна’ відбивають споріднені лексеми: гідроніми: 

укр. Прогúбна на Івано-Франківщині (у колишньому Косівськ. пов. [467, с. 448]) ‹ 

прогибний ‹ прогиб ‘заглибина в ґрунті’ [561, с. 185], пор. іще спільнокореневі 

блр. діал. загíб ‘лука річки’, зáгібень ‘закрут дороги’ [610, с. 69], рос. рр. Гбень, 

Гибень у басейні Дніпра ‹ псл. *Gъbenь, *Gybenь [216, с. 5], ойконіми: рос. Гибеж 

на Новгородщині (мотивація основи Гиб- ознакою ‘відгалуження головної річки’ 

[62, с. 560]), пол. Ginawa (див. вище). Обмежений ареал гідронімооснови Гинав- 

ускладнює віднесення аналізованої Гинавки до назв із праслов’янською архаїкою, 

однак хронологія фонетичних процесів, які відбулися в структурі цього гідроніма, 

а також відсутність у сучасному апелятивному словникові відповідного твірного 

географічного терміна дають певні підстави пов’язувати його (гідроніма) 

виникнення з давньо(старо)українським періодом. 

Аналіз гідронімів Дзвиня́ч (р., л. Бистриці-Солотвинської л. Бистриці 

п. Дністра; с. Дзвиняч Богородчанськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, с. 170]), 

Звúняч (р., п. Серету л. Дністра; нп Вербівці й Буданів Теребовлянськ. р-ну, 

Звиняч і Скомороше Чортківськ. р-ну Тернопіл. обл. [467, с. 210]) не становить 

труднощів щодо визначення їхньої мотивації. В основі цих назв - субстантив 

дзвиняч ‘швидкий потік зі звучанням’ [299, с. 286], *звиняч ‘річка (потік) із 

дзвінкою (шумливою) течією’ ‹ дзвенячий ‘дзвінкий’ [463, 1, с. 377] ‹ звинячий. 

Африката дз- у Дзвиняч, дзвенячий пізніша, розвинулася з давнішого з- ‹ псл. *z-, 

що підтверджує фонетична еволюція укр. дзвенíти, дзвін із псл. *zvьněti, *zvonъ 

[155, 2, с. 55], а також історичні фіксації: ст.-укр. (кін. XVI ст.) звинѧчий – 

активний дієприкметник теп. ч. від звинѣти ‘дзвеніти’ [475, 11, с. 110], ст.-укр. 

(1471 р.) Звинячєє – ойконім в історичній Волинській землі [472, І, с. 391]. 
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Формальна структура дієприкметників ст.-слов. звьнѧчии [465, І, с. 666], ст.-укр. 

звинѧчий (див. вище), ст.-блр. звинячий (поч. XVII ст. [97, 2, с. 92]), а також їх 

паспортизація в середньовічних джерелах указують на давній характер 

відповідних гідронімів (пор. іще рос. пот. Звенячий у колишній Курськ. губ. [766, 

II, с. 76], пол. Zwiniacz – потамонім у суміжному щодо Верхнього Дністра басейні 

Сяну [711, с. 192]). 

Гідронім Дрижúна (л. Турянки п. Свічі п. Дністра; с. Белеїв Долинськ. р-ну 

Івано-Франків. обл. [467, с. 183]), зважаючи на фонетику основи Дриж-, 

аналізуємо в системі відповідної апелятивної лексики, наприклад: укр. діал. 

дрижинéць, дриженина ‘холодець’ [155, 2, с. 137], дрижúло ‘людина, яка 

трясеться’ [419, с. 51], дрыжачка ‘трясучка’ [454, с. 79], мотивованої дієсловом 

дрижáти ‘тремтіти’ [155, 2, с. 127]. Наведені факти дають змогу трактувати 

гідронім Дрижина як лексико-семантичний дериват від незбереженого *дрижина 

(‹ дрижати + -ина) *‘мокра заболочена місцина’, ‘річка із заболоченими 

берегами’. Пор. іще споріднений гідронім Дрижáва в басейні Десни (Чернігів. 

обл. [467, с. 183]), рос. діал. дрыч ‘трясовина, болото’ ‹ *drъžь [603, 5, с. 144]. В 

основі зазначених назв гідрооб’єктів і співвідносної апелятивної лексики відбито 

діалектну (східнослов’янську) рефлексацію звукосполуки псл. *-rъ › -ри в 

ненаголошеній позиції (під наголосом *-rъ › -ро, пор., наприклад, рос. дрожь, блр. 

дрож ‘тремтіння’ [603, 4, с. 144]). У писемних пам’ятках це фонетичне явище 

фіксують, починаючи з ХІІІ ст. [207, с. 124]. На цій підставі гідронім Дрижина 

можна відносити до давніх українських назв. 

Назви рр. Збір (л. Тисьмениці п. Бистриці-Тисьменицької п. Дністра; 

нп Унятичі, Івана Франка, Снятинка, Старе Село, Смільна, Михайлевичі 

Дрогобицьк. р-ну Львів. обл. [467, с. 209]), Збóра (л. Боложівки л. Сівки п. Свічі 

п. Дністра; нп Велика Тур’я Долинськ. р-ну, Збора Калуськ. р-ну Івано-Франків. 

обл. [467, с. 207]) з погляду і словотвору, і семантичної мотивації пов’язані з 

апелятивною лексикою гнізда збирати, діал. збірати (одне зі значень – ‘збирання, 

нагромадження води’ [158, 1, с. 284]). До речі, р. Збір утворилася злиттям трьох 

потоків – Грішний, Радичевий і Шумівка [467, с. 209]. В основі аналізованих 
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потамонімів - географічний апелятив збір (пор. укр. збір ‘щось зібране’, ‘складки 

на чомусь’ [463, 2, с. 124]) ‹ *съборъ (‹ съберу. Щодо ймовірної географічної 

семантики пор. рос. діал. сбóр ‘підняття води в річці’ [464, 36, сс. 180–181]), у 

структурі якого на українському ґрунті відбулися фонетичні зміни – одзвінчення 

префіксального с- після занепаду зредукованого ъ. Щодо споріднених 

слов’янських назв пор. чеськ. ойконім Sběř ‹ sběř ‘щось зібране’ [710, IV, с. 16]. 

Потамонім Злóбний (пот., басейн Тисьмениці п. Бистриці-Тисьменицької 

п. Дністра; м. Трускавець Львів. обл. [467, с. 215]) В.В. Лучик порівнює з 

гідронімоосновою Злодій-, у якій корінь зл- указує, на його думку, на 

непридатність води для вживання, шкідливі наслідки від її використання [304, 

с. 75]. На наш погляд, більш переконливе пояснення назви пот. Злобний як 

гідроніма-метафори на позначення потоку з бурхливою течією, що може 

спричинити руйнування берегової лінії, затоплення прибережної місцевості, який 

виник унаслідок переосмислення семантики укр. злóбний ‘сердитий, злий’ [463, 2, 

с. 159]. Таке тлумачення має підтримку в системі типологічно споріднених 

слов’янських гідронімів на зразок: рос. Бешеный, Злая, Злобенка в басейні Оки 

[479, сс. 39, 118, 146], болг. Зла река (під час повені заливає береги [249, с. 140]), 

серб. Zli potok [639, с. 107], пор. іще неслов’янські відповідники, наприклад нім. 

Bösefluss [639, с. 107] ‹ böse ‘сердитий’, Fluse ‘річка’. Гідронім Злобний відносимо 

до давніх українських утворень з огляду на непродуктивність основи Злоб- в 

українській гідронімії (щодо гідроніма Злобич на Житомирщині, то його можна 

кваліфікувати як похідний від контактного ойконіма Злобичі [467, с. 215]), а також 

архаїку структури твірного злоба ‹ псл. *zъloba – дериват із непродуктивним 

суфіксом -оba (nomen abstractum) від *zъlъ ‘злий’, пор., наприклад, формально 

співвідносне укр. худóба ‹ худúй [155, 6, с. 220]. 

Гідронім Корóсниця (р., п. Літнянки п. Дністра; с. Коросниця Дрогобицьк. 

р-ну Львів. обл. [467, с. 273]) фонетично вторинний щодо назви *Коростьница, 

яка видозмінилася в теперішню форму внаслідок спрощення групи приголосних   

-стн- › -сн- після занепаду зредукованого ь. З погляду словотвору цей гідронім 

можна пояснювати або як похідний із суфіксом -иця (-ица) від незасвідченої 
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контактної назви *Коросна(е) ‹ *Коростьна(о) (пор. формально споріднені 

топоніми: Коросна, Коросне – лімноніми на Ровенщині, мікротопоніми Коросна, 

Коросно у Волин. обл. та ін., які В.П. Шульгач виводить від псл. *korstьnъ(jь) 

[587, сс. 126–127]), або як лексико-семантичний дериват від апелятива 

*коростьница, пор. спільнокореневе рос. діал. коростник ‘хлів для 

необмолочених снопів хліба’ [464, 14, с. 367]. Семантику ад’єктивної основи 

корост(ь)н- можна відновити в колі спорідненої апелятивної лексики на зразок: 

укр. кóрост ‘коріння рослин, яке залишилося на полі’, коростáвий ‘шорсткий 

(про тверду нерівну поверхню)’, корóстяний ‘т. с.’ [463, 2, с. 287], рос. діал. 

корóста ‘болотисте, з купинами, місце’ [464, 14, с. 366], пор. іще спільнокореневі 

топоніми: назви рр. Коростянка (Коростинка) в басейні Прип’яті (Волин. обл.), 

Короща в басейні Тетерева (Житомир. обл. [467, с. 273]) ‹ *Коростjа, Корост – 

ойконім на Ровенщині [541, с. 293], рос. Корост – топонім на Новгородщині [377, 

І, с. 817], болг. Краста – ойконім і оронім [47, 2, с. 719], Крастова бара, Крастов 

дол – гідроніми, мотивовані болг. краста ‘кам’яниста місцевість’ [179, 2, с. 180]. 

Значення наведених апелятивів, спроектоване на топонімооснову Корост-, 

Краст-, дає підстави відновити стрижневу семантику *‘нерівна (горбиста, з 

вибоїнами) місцевість’ → ‘річка (потік), що тече в такій місцевості’. Аналізована 

Коросниця має паралелі в басейнах Вісли й Одеру – пол. рр. Krośnica [660, сс. 34, 

105, 215, 254; 659, с. 27], що уможливлює реконструкцію псл. *korstьnica ‹ 

*korstьnъ(jь) + -ica. Інакше етимологізує дністерський гідронім Коросниця й 

формально споріднені топоніми Р.М. Козлова, зводячи їх до псл. *korsьnъ(jь) ‹ 

*korsa, *korsъ ‘щось криве, вигнуте, випуклість, виступ’ [261, с. 181]. 

Альтернативну етимологію деяких топонімів із основою Коросн- ‹ псл. *korsьn- 

допускає також і В.П. Шульгач [587, сс. 126–127]. 

Назва пот. Лопотáний (п. Урича (Уріча) л. Стрия п. Дністра; с. Урич 

Сколівськ. р-ну Львів. обл. [467, с. 326]) – утворення з основою Лопот- і суфіксом 

-ан-. Такий підхід дає змогу залучити для аналізу гідроніма Лопотаний 

спільнокореневу дієслівну лексику, як-от: лопотáти ‘видавати глухі звуки 

(ударяючи чим-небудь по поверхні, розвіваючись на вітрі, тупаючи ногами під 
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час бігу); бігти; говорити поспішно, неясно’ [155, 3, сс. 288–289], рос. діал. 

лопотáть ‘шуміти (про листя дерев)’, ‘вирувати під час кипіння (про воду)’, слн. 

lopotáti ‘ступати, бити, вдаряти, литися з шумом’ ‹ псл. *lopotati [603, 16, сс. 61–

62]. Наведена лексика уможливлює реконструкцію пасивного дієприкметника 

мин. ч. псл. *lopotanъ(jь) (‹ *lopotati), який, мотивуючи семантику 

гідронімооснови назви Лопотаний, указував, імовірно, на акустичні (шумливий 

характер течії) властивості потоку. Слід зазначити, що субстантив *lopotanъ(jь), 

як твірний для гідроніма Лопотаний, реалізував, напевно, ознаку активної, а не 

пасивної дії. Це зумовлено тим, що граматичне значення суфікса -н- у 

дієприкметника полісемічне. Г.М. Гнатюк із цього приводу зауважувала, що цей 

формант в ад’єктивах міг указувати не лише на пасивну дію, спрямовану ззовні, 

але й на звичайну ознаку з певною абстрагованістю щодо стану [98, с. 52]. 

Семантику ‘шумливий, швидкий потік’, відбиту в гідронімооснові Лопот-, 

реалізували також споріднені топоніми в несуміжних регіонах Східної Славії, 

наприклад: рос. Лопоток – гідронім у колишній Рязанській губ. [766, III, с. 16] ‹ 

*лопоток (пор. рос. діал. лóпот ‘нерозбірлива мова’, ‘базіка’, ‘тупіт (коня)’ [464, 

17, сс. 137–138], чеськ. lopot ‘шум, гуркіт’ [603, 16, с. 64]). Праслов’янська архаїка 

реконструйованого *lopotanъ(jь) проблемна з огляду на брак апелятивних і 

онімних відповідників в інших слов’янських регіонах. 

Гідронім Лóсниця (р., п. Мізунки л. Свічі п. Дністра; гирло між рр. П’янка 

й Крайня; Івано-Франків. обл.; варіант Loscnica [467, с. 327]) тлумачимо в ряді 

формально споріднених гідронімів на зразок: рос. оз. Лосно на Псковщині [766, 

III, с. 117], пол. Łośnia, Łośnica – потамоніми в басейні Вісли [750, с. 167], які 

містять основу Лосн- / Łośn-. Її апелятивну семантику допомагає відновити 

споріднена загальна лексика, наприклад: рос. діал. лосный ‘ясний, світлий’, 

‘блискучий’, чеськ. leskný ‘т. с.’ ‹ псл. *lъskъnъjь [603, 16, с. 252]. Таким чином, 

Лосниця ‹ *Лоскниця (внаслідок спрощення к у групі -скн- після занепаду 

зредукованого ъ) – лексико-семантичний дериват від незбереженого *лоск(ъ)ница 

на позначення річки з чистою водою, пор. типологічно споріднені гідроніми 

Блискýчий, Свíтла в різних регіонах України [467, сс. 58, 492]. Принагідно 
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зауважимо, що номінаційна модель ‘білий, світлий’ → ‘річка (потік)’ продуктивна 

в багатьох індоєвропейських мовах [587, с. 18]. Еволюцію Лосниця ‹ *Лоскниця 

підтверджує також і гідронімний варіант пол. Loscnica, у якому приголосний с 

слід читати як к. Реконструкція праслов’янського архетипу *lъskъnica (‹ 

*lъskъnъjь + -ica) можлива (з огляду на спільнослов’янський тип гідронімів із 

формантом -иця, а також праслов’янську архаїку дериватів із суфіксом *-ica), але 

неостаточна через обмежений ареал гідроніма Лосниця. Фіксація формально 

споріднених гідронімів Łośnia, Łośnica в басейні Вісли може свідчити про 

словотвірний зв’язок цих назв: Łośnica ‹ Łośnіа. 

Назва пот. Олéнка (л. Дністра між рр. Ясениця й Топільниця; с. Стрілки 

Старосамбірськ. р-ну Львів. обл.; варіант Олен’ій [467, с. 397]) лише формально 

співзвучнa з особовим ім’ям Оленка ‹ Олена. Відомо, що слов’янські назви 

водойм не творяться за моделлю антропонім → гідронім. Назви гідрооб’єктів, 

співвідносні з особовими іменами, відображають деетимологізовану із сучасного 

погляду структуру. Щодо потамоніма Оленка, то він не обмежений лише 

басейном Дністра. Споріднені гідроніми відзначені як в Україні, так і за її 

межами, пор., наприклад: укр. рр. Оленка в басейні Десни, Олена в басейні Горині 

[467, с. 397], рос. рр. Олена в різних регіонах [766, III, с. 477]. Дослідники 

неодностайні щодо етимологічної інтерпретації таких назв. В.М. Топоров і 

О.М. Трубачов, зокрема, припускали для гідроніма Оленка в басейні Десни 

можливість і слов’янського, і балтійського походження, порівнюючи його з 

потамонімом Ala в Литві [516, с. 199]. Пропонована версія етимологізування 

наведених гідронімів, на наш погляд, ґрунтується на випадковому зближенні 

зовнішньо співзвучних лексем. Ці назви вважаємо фонетично видозміненими 

формами від *Оленья ‘оленяча річка’. На це вказують і гідронімний варіант 

Олені’ій (див. вище), і відповідна апелятивна лексика: укр. олéнка ‘жук-рогач’ 

(назва виникла на підставі зовнішньої асоціації ‘жук із рогами, схожими на 

оленячі’ [155, 4, с. 179]), рос. діал. олёнка ‘хрущ’, алёна ‘жук-рогач’ [464, 23, 

с. 184; 1, с. 234] ‹ олёна, олён ‘олень’. Таким чином, в основі назв водойм Олена (› 

Оленка) треба вбачати субстантивований і фонетично видозмінений прикметник 
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оленій ‘який стосується оленя (оленів)’, що підтверджують споріднені гідроніми: 

рос. Олень у колишній Калузькій губ. [766, III, с. 477], слвц. Jelení potok у басейні 

Нітри [655, сс. 99–10], пол. Jeleń у басейні Вісли [750, с. 110]. Формування 

східнослов’янських гідронімів Олена й Оленка можна відносити до 

давньоруського (давньоукраїнського) періоду з огляду на час переходу 

початкового псл. *(j)e › д.-рус. o (пор. псл. *elenь(jь) ‹ *elenъ / *elenь [603, 6, с. 20; 

155, 4, с. 180]). Пам’ятки давньоукраїнської мови фіксують початкове о на місці 

давнішого йе- з XI ст. [207, с. 114]. 

Гідроніми Смóтрич (1) пот., п. Верещиці п. Дністра; нп Підгайчики 

Самбірськ. р-ну, Коропуж, Хишевичі, Бучали, Комарне Городоцьк. р-ну Львів. 

обл. [467, с. 513]; 2) пот., пр. Велесниці п. Ворони п. Бистриці-Надвірнянської 

п. Бистриці п. Дністра; с. Верхній Майдан Надвірнянськ. р-ну Івано-Франків. обл. 

[79, с. 428]; 3) р., л. Дністра; нп Андрійківці Хмельниц. р-ну, Смотрич 

Дунаєвецьк. і Кам’янець-Подільськ. р-в Хмельниц. обл., м. Кам’янець-

Подільський [467, с. 513]) мають відповідники в суміжному басейні Дунаю: 

пот. Смотрич на Івано-Франківщині та Чернівеччині [467, с. 513]. Наведені назви 

слушно вважають трансонімізованими формами ідентичних топонімів. Так, 

Ю.О. Карпенко буковинський гідронім пов’язував із аналогічною назвою 

місцевості зі спостережними пунктами, звідки попереджали про наближення 

ворогів [221, с. 186]. Назву пот. Смотрич, що на Івано-Франківщині, 

М.М. Габорак виводить від аналогічного ороніма, зауважуючи, що на цій горі 

також був сторожовий пост [79, с. 428]. На підтвердження відтопонімного 

походження гідронімів Смотрич указує насамперед їхня морфемна будова: 

основа Смотр- і суфікс -ич, який на апелятивному рівні оформлював іменники на 

позначення назв діячів або інструментів [739, 1, с. 102], а на онімному – виражав 

патронімну функцію, приєднуючись до відповідної антропонімооснови. В основі 

топонімів Смотрич убачаємо апелятив смотрич (‹ смотріти ‘дивитись’, 

‘шукати’, ‘дізнаватись’, ‘берегти’ [463, 4, с. 160], пор. іще діал. (гуцул.) смотрити 

‘доглядати, пильнувати’ [127, с. 174] + -ич), реальність якого засвідчує 

формальний аналог рос. діал. смотрич ‘наречений, який уперше приїхав 
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подивитися на наречену’ [128, ІІІ, с. 238]. Щодо топонімної семантики апелятива 

смотрич, то, з огляду на значення твірної основи смотр- і суфікса -ич (агентивно-

інструментальне), її могла мотивувати ознака *‘спостережний пункт’ ‹ ‘той, хто 

дивиться, наглядає’. Непродуктивність у сучасній українській мові дериватів із 

суфіксом -ич у згаданій функції [207, с. 221], архаїка дієслівної основи смотр- 

(ст.-сл. смотрити, съмотрѣти [465, IV, сс. 293, 295], д.-рус. съмотрѣти [486, III, 

с. 751] ‹ псл. *sъmotriti, *sъmotrěti [603, 20, с. 65]), фіксація гідроніма й ойконіма 

Смотрич (на Поділлі) у давньо- і староукраїнський період (на р. Смотрич 

однойменне давньоукраїнське городище відоме вже в ХІІ ст. [740, X, сс. 919–921], 

пор. також згадку 1375 р. – Смотричь [472, 2, с. 362]) дають переконливі підстави 

відносити гідронім (топонім) Смотрич до давніх українських назв Прикарпаття. 

Гідронім У́шиця (р., л. Дністра; поч. вище від с. Пільний Олексинець 

Городоцьк. р-ну, Одалівка і Зіньків Віньковецьк. р-ну, Отроків Новоушицьк. р-ну, 

Морозівці, Миньківці, Сокілець Дунаєвецьк. р-ну; гирло в с. Ушиця Кам’янець-

Подільськ. р-ну Хмельниц. обл. [467, с. 582]) вперше відзначено 1229 р., тобто в 

давньоукраїнський період (С.В.), у формі Оушицѣ [154, с. 168]. З того часу й до 

наших днів ця назва функціонує в незмінній формі. Етимологія гідроніма Ушиця 

цікавила багатьох дослідників. Його пов’язували з російським потамонімом Уша ‹ 

лит. uosis ‘ясен’ [154, с. 168]; аналізували також у колі формально споріднених 

топонімів на зразок: с. Ушиця (на Житомирщині), р. Вушиця в басейні Ужа 

(Центральне Полісся), рос. рр. Ушица в басейні Оки, Уша в колишній Рязанській 

губ., блр. Уша – мікротопонім у Мінській обл., вважаючи їх вторинними 

(оглушення ж › ш) щодо Ужа, Ужица ‹ *Qžь, *Qža з первісною семантикою 

‘об’єкт вигнутої, викривленої форми’ [238, сс. 192–193, 195]; пояснювали в 

системі метафоричних гідронімів, як-от Голова, Жилка [605, с. 72], пор. у цьому 

контексті д.-рус. ушица ‘вушко’ [486, ІІІ, с. 1344], укр. діал. ýшиці ‘вуха’ [158, 2, 

с. 1023]; етимологізували як редуковану форму з початковим *us- ‹ і.-є. *ues- 

‘вологий’, порівнюючи назву Ушиця з польськими потамонімами Uszew, Uszwica 

в басейні Вісли [232, с. 43]. Зауважимо, однак, що польські гідроніми мають 

інакше пояснення: як похідні від дієслівної основи псл. *ušiti [635, с. 32], пор. пол. 
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uszewka ‘шийка в сорочці’ [741, VII, с. 388]. Цілком можливо, що назва р. Ушиця ‹ 

*ушица ‹ д.-рус. оушь (ушь) ‘різновид чортополоху’ [546, IV, с. 181], що має 

паралелі в західнослов’янських мовах, наприклад: чеськ. ušica, пол. uszyca [345, 

с. 87]. До речі, пол. uszycа позначає назву вологолюбної рослини – водяної стріли 

[679, 6, с. 187] ‹ псл. *ušь [523, с. 174]. У такому разі Ушиця – *‘річка, на берегах 

якої ростe вологолюбна ушиця’. Краєзнавці відзначають, що в долині Ушиці 

чимало невеликих лук [124, с. 25]. Пояснення гідронімооснови Уш- у зв’язку з 

фітономeном ушка не заперечує і В.В. Німчук [376, с. 291]. Менш імовірне 

тлумачення гідроніма Ушиця на основі апелятива ушиця ‘вушко’ (див. вище укр. 

ýшиці ‘вушка’, пор. ще лімноніми Ухо на Волині [469, с. 101] ‹ (в)ухо ‘заглибина, 

яма’, пол. Ucho в басейні Одеру [750, с. 306]) з огляду на те, що «вушні» назви 

позначають здебільшого озера, ставки, болота, а не річки. Фіксація гідроніма 

Ушиця в 1-й третині ХІІІ ст., архаїчна модель на -иця дають підстави трактувати 

цю назву як давньо(старо)українську. 

Назва пот. Черлéний (1) басейн Верх. Дністра; с. Стрілки Старосамбірськ. 

р-ну Львів. обл.; 2) п. Лімниці п. Дністра; сс. Сливки, Слобода-Небилівська і 

Красне Рожнятівськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, сс. 605–606]), за даними 

«Словника гідронімів України», має паралелі лише в Карпатському регіоні: 

гідроніми Черлéна, Черлéний у басейнах Пруту, Серету (л. Дунаю), Тиси [467, 

сс. 605–606]. У цьому ареалі відзначені також спільнокореневі апелятиви на 

зразок: черленúця ‘червона вохра; червона глина’ [155, 6, с. 299], черленьинка 

‘вода червонуватого кольору, забарвлена ґрунтом, через який протікає’ [113, 

с. 80], що постали суфіксальним способом від черлéний ‘червоний’ [463, 4, с. 458] 

‹ червлений ‹ чьрвленыи ‹ *čьrv(j)enъ(jь) [603, 4, с. 168; 155, 6, с. 299]. Отже, 

гідроніми Черлений виникли в результаті субстантивації та онімізації фонетично 

видозміненого ад’єктива черлений, що мотивував апелятивну семантику їхніх 

основ ознакою *‘потік із червоним відтінком берегового ґрунту’. Ранні фіксації 

топонімних відповідників на інших територіях, де проживали й проживають 

слов’яни, як-от мікротопонім Чєрлєна в колишньому Молдавському князівстві 

(1425 р. [472, 2, с. 536]), хорв. р. Crljena в басейні Сави [632, I, сс. 78–79], 
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західнослов’янський (германізований) ойконім Zschirla, Scherlin (1215 p.) ‹ 

*Cirvljen [654, I, с. 665], дають переконливі підстави кваліфікувати гідроніми 

Черлений як давні утворення Карпатського ареалу.  

Проаналізовані в підрозділі 3.2 гідроніми віднесено до давніх українських 

назв гідрооб’єктів насамперед на підставі структурно-фонетичного критерію, 

оскільки, з одного боку, лише чіткі закономірності фонетичних змін дають 

дослідникові змогу встановити точну часову послідовність розвитку певної 

словоформи загальної чи власної назви, а з другого – виокремлення в структурі 

топоніма (гідроніма) певного словотвірного форманта також уможливлює його 

розгляд у визначених хронологічних межах. На цих засадах етимологізуємо 

гідроніми Вівня ‹ Вовня ‹ *Вовна ‹ вовна ‘хвиля’ ‹ д.-рус. вълна, у якому ъ › о перед 

сонорним, а в групі -ъл- після занепаду ъ л › ў (орфограф. в), Бéрний ‹ псл. 

*dьbrьnъ(jь), Вовк ‹ *Вългъкъ ‹ псл. *vъlgъkъ, Збір ‹ *съборъ, Коросниця ‹ псл. 

*korstьnica, Лосниця ‹ псл. *lъskъnica, Черлений ‹ д.-укр. чьрвленыи з дальшими 

фонетичними змінами на українському ґрунті, зумовленими занепадом 

зредукованих ь та ъ; Восушка ‹ в-о(б)сушка (‹ *obsuxъ, *obsuxa) або *в-о(б)сужка 

(‹ *obsőga) з протетичним в-, форми з яким фіксують уже в давньо- (рідше) та 

староукраїнський (частіше) періоди; Оленка як пізніший варіант до Олена ‹ 

Оленья ‘оленяча’ (‹ псл. *(j)e- (*elenь(jь) ‹ *elenъ / *elenь) › д.-рус. о); Смотрич ‹ 

д.-рус. съмотричь ‹ съмотр-ичь, Ушиця ‹ *ушица ‹ д.-рус. ушь ‘назва 

вологолюбної рослини’ (з огляду на: 1) непродуктивність утворень із формантами 

-ич, -иця в зазначених функціях у сучасній українській мові; 2) фіксацію назв 

Смотрич, Ушиця в давніх українських пам’ятках ХІІ–ХІІІ ст.). Отже, 

етимологічний аналіз структури топонімів (гідронімів) – необхідна передумова 

встановлення відносної хронології їх виникнення. 

Крім структурно-фонетичного (базового) критерію, констатувати давньо- 

чи староукраїнський характер аналізованих гідронімів можна значною мірою на 

підставі ще двох чинників: 1) твірна гідронімо- чи топонімооснова; 2) писемні 

історичні фіксації. Стосовно першого А.П. Корепанова зауважує, що 

використання твірної основи у власній назві (у нашому разі – гідронімі) пов’язане 
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з відповідним історичним періодом і допомагає визначити час виникнення оніма 

[272, с. 37]. Умовну хронологію того чи іншого топоніма (гідроніма) можна 

встановити також на основі його фіксації в давніх історичних джерелах. На цій 

підставі тлумачимо як давньо- чи староукраїнські гідроніми Дзвиняч, Звиняч ‹ ст.-

укр. звинѧщий ‘який дзвенить’ (у переносному значенні про воду), пор. іще ст.-

укр. Звинячєє (XV ст.) – ойконім; Гинавка ‹ твірної основи псл. *gybnav- зі 

спрощенням у групі -bn- › -n-, успадкованим слов’янськими мовами вже після 

розпаду праслов’янської мовної єдності; Злобний ‹ твірної основи злобн-, 

малопродуктивної у сфері гідронімії й представленої в східнослов’янському 

топоніміконі; Лопотаний ‹ дієприкметника *lopotanъjь на позначення шумливої 

води, закріпленого лише в дністерському гідронімі. 

 

3.3. Хронологічно пізніші українські гідроніми 

 

Найбільшу групу з-поміж генетично слов’янських гідронімів у басейні 

Дністра становлять назви, які виникли на власне українському ґрунті. Такі 

гідроніми, до речі, найчисленніші, порівняно з іншими групами назв 

гідрооб’єктів, і в інших регіонах України. Переважно це мікрогідроніми, які 

виникли в місцевому діалектному середовищі [550, сс. 133-134]. До українських 

назв гідрооб’єктів пізнього походження відносимо гідроніми, утворені в період 

після XVII ст., коли вже в основних своїх рисах сформувалася система 

української мови на всіх структурних рівнях. Основним критерієм, на підставі 

якого дністерські гідроніми кваліфікуємо як пізньоукраїнські, є словотвірний. Це 

назви, утворені в результаті трансонімізації місцевих мікротопонімів чи ойконімів 

(напр.: Вільшаник, Грушка, Дубрівка, Суходіл); лексико-семантичним способом 

від етимологічно прозорих апелятивів, часто поширених лише в межах 

українськомовного ареалу (напр.: Брідок, Гуркало, Ріг, Рудачка, Фоса), а також 

унаслідок метафоричного переосмислення загальновживаної лексики на основі 

різних асоціацій (напр.: Блукайло, Грішний, Кожушний); суфіксальним способом 

від суміжних гідронімів, оронімів, назв поселень чи мікротопооб’єктів (напр.: 
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Антонівка, Баковецький, Жукотинець, Недільнянка); способом лексикалізації та 

онімізації прийменниково-іменникових сполучень (напр.: Замлачки, Межихати, 

Надглинище, Підбереза); поєднанням компонентів в атрибутивному (описовому) 

словосполученні (напр.: Великий Малявський, Довгий Потік, Долина-Попова, 

Зимна Вода, Монастирська Вода; З Керничок, Коло Школи, Під Каменем; Потік з 

Кичірки, Потік з-за Полонинки, Потічок із-під Укерника); також гідроніми, 

похідні від поширених християнських антропонімів, місцевих прізвиськ (прізвищ) 

(напр.: Букачева, Деманів, Кирилове, Луциків, Никифорове, Фіренчин). Переважна 

більшість таких назв позначає незначні за своїми розмірами гідрооб’єкти (річки, 

потічки, поточини, струмки, джерела). У їхньому складі виокремлюємо 

структурні елементи, які оформлюють хронологічно пізні утворення: суфікси -ів-

к-а (‹ -ов-к-а) (гідроніми з цим формантом здебільшого вторинні щодо 

відповідних ойконімів [273, с. 191; 60, с. 28]), -иха (підкреслює присвійний 

характер назви; це так званий гідронімно-топонімний формант [273, сс. 219–220], 

оскільки посередником між антропонімом на -иха й відповідним гідронімом часто 

був аналогічний ойконім чи мікротопонім), -уха (вказував на зменшеність, 

виконував функцію зниженої емоційної характеристики [273, сс. 214, 217]), -яч,    

-уч (утворення дієприкметникового типу [273, с. 193]), -уват (-оват) (указував на 

наявність певної прикмети [232, с. 41]; гідроніми з цим формантом поширені в 

різних частинах (верхня, середня й нижня) басейну Дністра), -ець, -ан-к-а / -ян-к-а 

(вказували на походження гідроніма від назви суміжної місцевості [450, с. 56],      

-ськ- у релятивній функції (вказував на походження гідроніма від контактного 

топоніма). 

 

3.3.1. Гідроніми, утворені лексико-семантичним способом від 

етимологічно прозорих апелятивів 

 

У басейні Дністра зафіксовано багато гідронімів, що постали способом 

онімізації ідентичних загальних назв із гідрографічною семантикою, які 

сформувалися (досить часто на базі хронологічно давніших лексем) на ґрунті 
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української мови. На пізнє походження цих апелятивів указує передусім їхня 

словотвірна структура (утворення з продуктивними в сучасній українській мові 

суфіксами -к-а, -еньк, деривати з префіксом за- й прикметниковою основою), а 

також етимологічно прозорі основи брід-, крив-, став- та ін., окремі з яких мають 

локальне поширення в межах українськомовного діалектного континууму 

(гортань, гук, фоса тощо). Це гідроніми Брідóк (пот., пр. Білого; Перемишлянськ. 

р-н Львів. обл.), Брідкú (пот., л. Гнилої Липи п. Дністра; Львів. обл. [467, с. 70]) ‹ 

брідок (місц. бродок ‘невеликий брід’, ‘потічок, який легко можна перейти’ [384, 

1, с. 72], Гортáнь (потч., п. Берестка п. Гостилева п. Дністра; с. Олієво-Королівка 

Городенківськ. р-ну Івано-Франків. обл. [79, с. 123] ‹ місц. гортáнь ‘горло; вузьке 

місце, вузький прохід’ [79, с. 123], Гýркало (пот., п. Чорнової п. Лемиця 

п. Дністра; с. Перегінське Рожнятівськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, с. 162] ‹ 

гýркало ‘водоспад’ [384, 1, с. 200], Заглибóкий (пот., басейн Дністра; с. Стрілки 

Старосамбірськ. р-ну Львів. обл. [467, с. 201]) ‹ заглибóкий ‘який має значну, 

більшу від звичайної або подібної, глибину’ [474, ІІІ, с. 79], Кринúченьки (пот., 

л. Зубрі л. Дністра; с. Красів Миколаївськ. р-ну Львів. обл. [467, с. 289]) ‹ 

кринúченька ‘зменш. від криниця’ [463, 2, с. 307], Ріг (частина Кучурганського 

лиману, басейн Дністра; с. Градениці Одес. обл. [96, с. 74]) ‹ ріг ‘частина суші, яка 

гострим кутом входить у воду’ [474, VIII, с. 554], Розкóпка (оз. між Дністром і 

Турунчуком; біля с. Троїцьке Одес. обл. [96, с. 75]) ‹ розкóпка ‘розкопування’ 

[474, VIII, с. 708], що вказував на рукотворний спосіб постання водойми: озеро 

було розкопане, а не утворилося природним шляхом [96, с. 75], Рудáчка (пот., 

басейн Дністра; Львів. обл. [467, с. 477]) ‹ *рудачка ‘руда вода’ (напевно, ідеться 

про об’єкт з іржавою водою), пор. іще споріднену назву р. Рудáвка (п. Стривігору 

(Стрв’яжу) л. Дністра; с. Смільниця Старосамбірськ. р-ну Львів. обл. [467, с. 477]) 

‹ рудавка (пор. блр. діал. рудаўка ‘іржа’, ‘іржава вода на болоті’ [477, 4, с. 310]), 

Став (пот.: 1) пр. Верещиці п. Дністра; с. Нове Село Городоцьк. р-ну Львів. обл.; 

2) с. Стара Ропа Старосамбірськ. р-ну тієї ж обл. [467, с. 524]) ‹ став ‘місце, де 

раніше був став’ [320, с. 250] (хоч для цього гідроніма можна припускати і 

праслов’янську архаїку з огляду на гідронімні паралелі в північнослов’янському 
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ареалі; див. [587, с. 257]), Фóса (пот.: 1) пр. Горошівського л. Білого Потоку 

п. Онуту п. Дністра; с. Горошівці Заставнівськ. р-ну Чернівец. обл.; 2) басейн 

Серету л. Дністра; с. Гумниська Теребовлянськ. р-ну Тернопіл. обл. [467, с. 585]) ‹ 

фóса ‘рів, канава, яма’ [463, 4, с. 378]. 

У басейні Дністра наявні й інші структурні типи відапелятивних гідронімів 

пізнішого походження, зокрема із суфіксами -уха, -яч, -оват / -уват, про функцію 

яких уже йшлося. Назви з формантами -уха, -яч малопродуктивні. Лексико-

семантичний аналіз їхніх гідронімооснов засвідчує мотиваційний зв’язок із гідро- 

чи топографічними характеристиками самого гідрооб’єкта або навколишньої 

місцевості.  

Гідронім Білюха (Білуха) – тоня на Дністерському лимані (с. Миколаївка 

Одес. обл. [96, с. 11]) ‹ білуха (білюха) *‘білий (прозорий) відтінок води’, пор. 

формально споріднені білýха ‘блондинка’, діал. білюха ‘біла вівця’ [155, 1, с. 195], 

Шумля́чий (пот., п. Лімниці п. Дністра; нп Ясень і Перегінське Рожнятівськ. р-ну 

Івано-Франків. обл. [467, с. 628]) ‹ шумля́чий ‘який шумить, вирує’ (‹ шуміти). 

Така семантика, до речі, характеризує здебільшого гірські потоки (пот. Шумлячий 

поч. з гірського хребта [740, XII, с. 75]). З цього приводу М. Юрковський слушно 

зауважував, що характер гірських річок визначає семантику гідронімів, похідних 

від звуконаслідувальних слів [665, с. 315]. 

Більш поширені в басейні Дністра назви гідрооб’єктів із формантами          

-оват / -уват, продуктивність яких зумовлена, напевно, семантикою цих суфіксів 

– підкреслювати характерну ознаку гідрооб’єкта, відображену в його твірній 

основі. Це назви Брилувáтий (пот., басейн Дністра; с. Ілемня Рожнятівськ. р-ну 

Івано-Франків. обл. [467, с. 69]) ‹ брилувáтий ‘укритий брилами; з брилами’ [79, 

сс. 51–52] ‹ брúла ‘великий шматок (напр. каменю)’ [463, 1, с. 99]; Корчувата (б., 

л. Тилігулу між рр. Дністер і Пд. Буг; Одес. обл. [186, с. 96]) ‹ корчувáтий ‘густо 

порослий кущами’, ‘густо вкритий корінням дерев, яке виступає із землі’ [474, IV, 

с. 302]; Лозувáтий (пот., пр. Манявки, басейн Бистриці-Солотвинської л. Бистриці 

п. Дністра; Івано-Франків. обл. [467, с. 324]) ‹ лозувáтий із вказівкою на місце, де 

росте лоза; Піскувáта (тоня на Дністер. лимані; біля с. Миколаївка Одес. обл. [96, 
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с. 69]) ‹ піскувáтий ‘піщаний’ [463, 3, с. 18]; Розсохувáта (б., п. Тилігульського 

лиману Чорного моря між рр. Пд. Буг і Дністер; Одес. обл. [187, с. 95] ‹ 

розсохувáтий ‘розгалужений на дві частини’ ‹ розсóха ‘місце розгалуження русла 

річки’ [143, с. 137]; Сиглувáтий (пот., л. Лужанки л. Свічі п. Дністра; Івано-

Франків. обл. [467, с. 500]) ‹ сиглуватий (пор. ще сигловий [158, 2, с. 863]) ‹ сúгла 

‘ліс, густий ліс’, ‘гірський ліс’, ‘багно в лісі’ [384, 2, сс. 212–213]; назву 

б. Скотовата (л. Кучургану л. Турунчука л. Дністра; Одес. обл. [96, сс. 78–79]) 

автори дослідження «Гідронімія Нижнього Подністров’я» пояснюють у зв’язку з 

лексемою скота ‘звірина нора’ [96, с. 78]. На наш погляд, немає обґрунтованих 

підстав твердити про безальтернативність саме такого етимона для гідроніма 

Скотовата. У його основі вбачаємо субстантив скотоватий ‘пов’язаний зі 

скотом, худобою’. Цілком можливо, що назва вказаної балки опосередковано 

пов’язана з колишнім козацьким хутором у цій місцевості, мешканці якого могли 

тут випасати худобу. На підтвердження такої версії наведемо гідронімно-

ойконімні паралелі з основами Скотоват- / Скотуват- в інших регіонах України: 

б. Скотувáта (басейн Дніпра) і нп Скотуватий (Гуляйпільськ. р-н Запоріз. обл.), 

б. Скотовата (л. Кільчені п. Самари л. Дніпра) і х. Скотоватий (там само), 

б. Скотовата (л. Кривого Торця п. Сіверського Дінця п. Дону) і с. Скотовате 

(там само [467, с. 508]); назву б. Терновáта (б., л. Тилігулу між рр. Дністер і Пд. 

Буг; Одес. обл.; варіанти Терноватой, Терен-балка [186, с. 100]) Л.П. Зеленко і 

Г.Ю. Касім уважають результатом слов’янської словотвірної адаптації генетично 

тюркського гідроніма, мотивованого апелятивом терен ‘глибокий’ [186, с. 100]. 

Така етимологія не позбавлена сенсу з огляду на наявність у цьому регіоні 

чималого прошарку генетично тюркської топонімії, пор. споріднені кримські 

топоніми з аналогічним першим складником, як-от: б. Терен, яр Терен-Їлга, 

с. Терен-Аїр [46, с. 150]. Однак не варто категорично відкидати й слов’янської 

версії походження гідроніма Терновата, згідно з якою це може бути лексико-

семантичний дериват від субстантива терновáтий ‘порослий терном’, пор. 

ідентичні назви гідрооб’єктів в інших регіонах України: бб. Тернувáта в басейні 

Дніпра, яр Тернувáтий у басейнах Дніпра і Сіверського Дінця та ін. [467, сс. 560–
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561]; гідронім Хащувáте (пот.; с. Козаківка Долинськ. р-ну Івано-Франків. обл. 

[467, с. 588]; варіант Хащуватий [79, с. 482]) пов’язують із мікротопонімом 

Хащувате – назва урочища, звідки витікає потік [79, с. 482], пор. іще споріднені 

карпатські ороніми Хащовата (с. Урич Сколівськ. р-ну), Хащоватий (с. Стрілки 

Старосамбірськ. р-ну Львів. обл. [382]), гідронім Хащувата (с. Розтока Міжгірськ. 

р-ну Закарпат. обл. [467, с. 588]). В основі наведених топонімів - апелятив 

хащуватий(-а, -е) ‹ хáща ‘ліс, кущі’ [463, 4, с. 389]; Яровата (б., п. Мокрої 

Журовки (Мокрої Журавки) п. Тилігулу між рр. Дністер і Пд. Буг; Одес. обл. [186, 

с. 101]) ‹ яровáтий ‘із ярами, заглибинами’ [158, 2, с. 1115]. Семантика основи 

цієї назви зумовлена тим, що від балки відходять численні яри [186, с. 101]. 

 

3.3.2. Гідроніми-метафори 

 

Переважна більшість гідронімів незалежно від часу їх виникнення 

сформувалася способом онімізації відповідних апелятивів здебільшого з 

географічною семантикою. Однак із-поміж назв гідрооб’єктів немало й таких, 

твірні основи яких співвідносяться із загальномовними або діалектними 

лексемами з негеографічним змістом. Це так звані метафоричні гідроніми, 

мотивовані апелятивами, вжитими в переносному значенні, яке характеризувало 

внутрішню форму потамоніма на основі різноманітних асоціацій із 

негеографічними поняттями (переосмислення апелятивної назви об’єкта, який має 

певну схожість, подібність (реальну чи уявну) з іншим об’єктом). Такі гідроніми 

виникали в різні часи, що зумовлено особливостями образного (асоціативного) 

мислення людини. Серед них є як давні назви, наприклад із праслов’янською 

архаїкою, зафіксовані на різних слов’янських теренах (напр.: Вили, Жолоб, Коліно 

та ін. [587, сс. 121, 310, 328]), так і пізніші, що постали на базі вже сформованих 

слов’янських мов. Узагалі метафоризація апелятивної лексики з дальшою її 

онімізацією – поширений спосіб номінації гідрооб’єктів [462, с. 172]. У басейні 

Дністра також наявні метафоричні гідроніми.  
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Назва пот. Блукáйло (л. Тлумачика п. Дністра; с. Колінці Тлумацьк. р-ну 

Івано-Франків. обл. [467, с. 59]) словотвірно пов’язана з лексемою *блукайло ‹ 

блукáти ‘ходити без певної мети і напрямку’ ‘блудити’ [474, І, с. 203]. Така 

семантика могла характеризувати, наприклад, потік із *‘непостійною течією 

(потік, що змінює русло)’. Пор. типологічно споріднені назви водойм: рос. 

Блудница – мікрогідронім у басейні Зх. Двіни [766, I, с. 165], пол. пот. Błędnik –у 

басейні Одеру [659, с. 53] та ін.; Грíшний (пот., л. Бару л. Тисьмениці п. Бистриці-

Тисьменицької п. Дністра; с. Унятичі Дрогобицьк. р-ну Львів. обл. [467, с. 156]). 

В основі цієї назви можна вбачати ад’єктив грíшний ‹ гріх із нетопографічним 

значенням. Малоймовірний зв’язок апелятивної основи грішн- із локальним 

(львів.) гріх ‘пропуск під час оранки’ [579, с. 290], оскільки гідронімні 

відповідники для назви пот. Грішний зафіксовані за межами України, пор., 

наприклад: рос. топоніми Грешная в колишній Архангельській губ. [766, I, с. 523], 

ойконім Грешная в колишній Тульській губ. [724, II, с. 548]. Внутрішня форма 

наведених назв відбиває, напевно, переосмислену семантику загальновживаної 

лексеми грíшний ‘пов’язаний із гріхами, сповнений гріхів’ [474, І, с. 172]; назву 

р. Гуслянка (п. Гнилої Липи л. Дністра; м. Рогатин Івано-Франків. обл. [467, 

с. 163]) М.М. Габорак пов’язує з місцевим гуслянка ‘солодке молоко, зварене і 

прокисле’, вжитим у переносному значенні - ‘вода, насичена мінералами, 

мінералізована вода сірого кольору’ [79, с. 131]. Пропоновану мотивацію 

семантики гідронімооснови назви Гуслянка вважаємо неостаточною, оскільки 

номінацію потоку з такою назвою могла зумовити й ознака ‘заболочена’, що 

постала внаслідок переосмислення семеми ‘кисле молоко’ → ‘щось густе’. 

Опосередковано таке тлумачення підтверджує локалізація пот. Гуслянка як 

пр. Гнилої Липи; назва пот. Кожýшний (л. Дністра між рр. Прірва й Колодниця; 

с. Колодруби Миколаївськ. р-ну Львів. обл. [467, с. 260]) має паралель у басейні 

Одеру – пол. р. Kożuszna [659, с. 75]. Не становить труднощів з’ясування 

словотвору цих гідронімів: вони виникли в результаті онімізації відповідних 

апелятивів на зразок укр. кожýшний ‹ кожýх. Складніше встановити ознаку, яка 

мотивувала семантику гідроніма Кожушний. З погляду логіки номінації 
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гідрооб’єктів зв’язок назви Кожушний із відомим значенням прикметника 

кожýшний ‘хутряний, шкіряний’ [158, 1, с. 355] малопереконливий. Лексема 

кожýх (› кожушний), напевно, могла розвинути й метафоричну семантику, пор. з 

цього приводу блр. діал. кажýх ‘трясовина, багно; грузьке місце, де під ногами 

вгинається і випинається болото’ [611, с. 324], рос. діал. кожýх ‘болото, 

трясовина’ [40, с. 99]; гідронім Ошýка (р., л. Збруча л. Дністра; с. Гречана 

Волочиськ. р-ну Хмельниц. обл.; варіант Szukaj Woda [467, с. 408]), цілком 

імовірно, утворений лексико-cемантичним способом від апелятива ошýка ‘омана’ 

‹ ошукáти ‘обманути’ [155, 6, с. 487]. У такому разі семантику основи цієї назви 

могла мотивувати ознака *‘річка з течією, що пересихає’. Місцевий краєзнавець 

С.Д. Бабишин зазначав, що русло цієї річки влітку пересихало [6, с. 30], пор. іще 

типологічно споріднений гідронім пол. Oszust у басейні Вісли [660, с. 3] ‹ пол. 

oszust ‘обманщик’ [741, III, с. 888]. 

 

3.3.3. Гідроніми, утворені способом трансонімізації відповідних 

мікротопонімів та ойконімів 

 

У цьому підрозділі аналізуємо назви гідрооб’єктів, твірні основи яких 

відбивають негідрографічну семантику, а дериваційні моделі (утворення на -ів-к-

а, -ин-ц-і, множинні назви на -и) однозначно вказують на їхню вторинність 

(унаслідок перенесення за суміжністю) щодо назв однойменних поселень чи 

місцевих мікротопооб’єктів. Найбільше таких гідронімів у верхній та середній 

течіях Дністра. Особливість цих назв у тому, що апелятивна семантика їхніх 

основ пов’язана з місцевим рельєфом, рослинним світом, а не з гідрографією. Це 

зумовлено, напевно, важливістю для орієнтації в тутешньому географічному 

просторі саме характерних форм ландшафту, що й відобразилося в первинній 

номінації відповідних топо-, а не гідрооб’єктів. До таких потамонімів відносимо 

Барвíнки (р., л. Бродовецького л. Колодниці п. Бистриці п. Стривігору; Львів. обл. 

[467, с. 34]), Бознúк (потч., п. Кобильця л. Опору п. Стрия п. Дністра; с. Тухля 

Сколівськ. р-ну Львів. обл. [330, с. 11]), Бригáда (пот., п. Стрия п. Дністра; 
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с. Сопіт Сколівськ. р-ну Львів. обл. [330, с. 11]), Виногрáдний (руч., п. Бушки 

л. Мурафи л. Дністра; с. Борівка Могилів-Подільськ. р-ну Вінниц. обл. [467, 

с. 102]), Вільшáник (пот., л. Черхавки л. Бистриці п. Дністра; Львів. обл. [467, 

с. 110]), Голíвня (пот., п. Дністра; с. Великий Лужок Старосамбірськ. р-ну Львів. 

обл.) і Голóвня (пот., л. Дністра; між рр. Підбуж і Великий Дубень; с. Стрілки 

Старосамбірськ. р-ну Львів. обл. [467, с. 146]), Грýник (пот., л. Люшківця 

л. Бистриці-Солотвинської л. Бистриці п. Дністра; с. Кричка Богородчанськ. р-ну 

Івано-Франків. обл. [467, с. 158]), Ділóк (пот.: 1) л. Топільниці (Турянки) 

п. Дністра; 2) с. Ісаїв Турківськ. р-ну Львів. обл. [467, с. 172]), Домáха (р., 

межиріччя Турунчука і Дністра; Біляївськ. р-н Одес. обл. [467, с. 180]), Пастíвник 

(пот., л. Ясінки п. Стривігору п. Дністра; смт Стара Сіль Старосамбірськ. р-ну 

Львів. обл. [467, с. 413]), Смерéка (пот., п. Ясенівки пр. Дуби п. Чечви л. Лімниці 

п. Дністра; нп Князівка, Іванівка, Ценявка і Ясеновець Рожнятівськ. р-ну Івано-

Франків. обл. [467, с. 511]), Хíтар (пот., л. Стрия п. Дністра; с. Ісаїв Турківськ. р-

ну Львів. обл. [330, с. 76]) та ін. Аналіз твірних основ наведених назв розкриває 

їхній зв’язок із апелятивами, які функціонують у сучасній українській мові або в її 

говорах (південно-західних (здебільшого карпатської групи) та південно-східних 

– у межах Одещини), наприклад: барвíнок ‘рослина з родини барвінкових’ (її 

культивують переважно по садибах як декоративну рослину [468, с. 46]), пор. іще 

назву поля Барвінок (с. Трійця Радехівськ. р-ну Львів. обл. [382]), бозник ‘зарості 

бузини’ ‹ боз ‘бузина’ [155, 1, сс. 222–223], бригáда ‘колектив, група людей 

певного фаху, які разом виконують певне виробниче завдання на заводі, в 

колгоспі і т. ін.’ [474, 1, с. 234], виногрáдний ‘стосовний до винограду; пов’язаний 

із виноградом’ [474, 1, с. 441], вільшáник ‘зарості вільхи’ [474, 1, с. 676], груник 

(ґруник) ‘невисока гора, пагорб’ [127, с. 54], *головня з імовірним значенням 

‘вершина; скеля’ (пор. рос. діал. головня ‘дуже велика голова’, голова ‘підвищення 

на болоті’, ‘виступ’, ‘скеля’ [360, с. 149]) › оронім Головня (с. Стрілки 

Старосамбірськ. р-ну Львів. обл. [382]), домáха ‘стале місце перебування козаків; 

козаче житло’ (на думку Й.О. Дзендзелівського, назву р. Домаха перенесли з 

Дніпра на Дністер козаки-чорноморці в часи 2-ї російсько-турецької війни [96, 
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с. 35]), ‘житло, місцеперебування рибалок’ [463, 1, с. 418]. Менш імовірний 

зв’язок нижньодністерського гідроніма Домаха з діал. (поліськ.) домáха ‘старе 

річище’ [561, с. 71] з огляду на віддаленість ареалів басейну Нижнього Дністра і 

Чернігівсько-Сумського Полісся, ділóк ‹ діл ‘гірський хребет’, ‘вершина гори’, 

‘низовина біля річки’ [320, с. 226], пор. іще місцеві мікротопоніми: ліс і уроч. 

Ділок (с. Тур’є Старосамбірськ. р-ну Львів. обл. [2]), гора Ділок (м. Старий Самбір 

[382]), пастівник ‘невеличка ділянка, де косять сіно, а потім випасають худобу’ 

(с. Дмитрів Радехівськ. р-ну Львів. обл. [382]), пор. також мікротопонім 

Пастівник (луг; с. Піски Пустомитівськ. р-ну Львів. обл. [382]), смерéка 

‘багаторічне вічнозелене хвойне дерево з конусоподібною кроною’ [474, VIII, 

с. 397] → назва місцевого урочища [79, с. 427] → однойменний гідронім, хітар 

‘межа, кордон’, хотáр ‘усі землі, що належать селищу’ [155, 6, с. 576].  

Деякі з відмікротопонімних гідронімів утворюють окремий структурний 

тип. Це, наприклад, назви з формантом -иха, про функцію якого в топонімах уже 

йшлося: Капачúха (р., л. Студениці л. Дністра; с. Солобківці Ярмолинецьк. р-ну 

Хмельниц. обл. [467, с. 269]), Магрúмиха (р., п. Сурші пр. Дністра; нп Бурдюг, 

Кельменці Кельменецьк. р-ну Чернівец. обл. [467, с. 335]), Майстрúха (пот., 

басейн Дністра; с. Загнітків Кодимськ. р-ну Одес. обл. [467, с. 336]), Ракачúха 

(тоня на Дністер. лимані; поблизу с. Миколаївка Одес. обл. [96, с. 72]). Наведені 

назви походять від ідентичних мікротопонімів (назва суміжної місцевості), 

мотивованих андронімами Копачиха ‹ Копач [442, 1, с. 505], Магримиха ‹ 

*Магрим [221, с. 149], Майстриха (пор. похідне сучасне прізвище укр. 

Майстришин [442, 1, с. 636]. Щоправда, можлива й альтернативна мотивація – 

апелятивом майстри́ха ‘майстриня’ або ‘дружина майстра’ [474, IV, с. 600]), 

Ракачиха ‹ Ракач, пор. споріднене ім’я (прізвище) пол. Rakacz [726, II, с. 337]. 

Назви водойм із формантом -иха відзначені і в інших регіонах України, що 

свідчить про продуктивність цього структурного типу в українському 

гідроніміконі, пор., зокрема, назви бб. Бóйчиха, Сорочúха на Кіровоградщині, 

Лелечи́ха, Пугачúха в басейні Дніпра [304, сс. 108–109], р. Казимúриха в басейні 

Прип’яті, рр. Макáриха в басейнах Дніпра й Сіверського Дінця [467, сс. 227, 336–
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337]. Характеристика твірних основ гідронімів на -иха дає підстави пов’язувати їх 

зі співвідносними антропонімами. 

Із-поміж досліджуваних гідронімів чимало також відойконімних назв. 

Первинність ойконіма в моделі гідронім ← ойконім може бути викликана такими 

чинниками: 1) першорядна увага поселенців саме до місця свого проживання, а не 

до гідрографії; 2) географічні особливості суміжної з гідрооб’єктом місцевості 

вже відбиті в основі ойконіма, тому немає потреби акцентувати уваги на них іще 

й у назві гідрооб’єкта. Як і в разі з гідронімами, похідними від суміжних 

мікротопонімів, відойконімні гідроніми позначають переважно невеликі водойми. 

Аналіз відойконімних гідронімів басейну Дністра дає змогу виділити 2 групи 

таких назв: 1) гідроніми, співвідносні з відапелятивними ойконімами; 

2) гідроніми, похідні від ойконімів, мотивованих ім’ям (прізвиськом, прізвищем) 

першопоселенця або власника землі, де розташоване поселення. До 1-ї групи 

відносимо такі назви річок (потоків, потічків, поточин, струмків): Грýшка (пот., 

п. Тлумача п. Дністра; с. Грушка Тлумацьк. р-ну Івано-Франків. обл. [467, с. 159]) 

‹ грýшка ‹ грýша ‘садове і лісове фруктове дерево’, Горохóлина (р., л. Бистриці-

Надвірнянської п. Бистриці п. Дністра; нп Горохолина і Забережжя 

Богородчанськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, с. 151]) ‹ діал. горохолина зі схожим 

значенням як у горохóлиско ‘поле, де росте горох’ [158, 1, с. 154], Кропúвник (пот., 

л. Сівки п. Дністра; нп Кропивник, Кадобна, Калус і Довпотів Калуськ. р-ну Івано-

Франків. обл.) ‹ назви однойменного урочища ‹ кропúвник ‘зарості кропиви’ [79, 

с. 239], пор. похідне кропúвничок ‘собача кропива’ [155, 3, с. 103], Лúп’є (пот., 

рук. Мшанця л. Дністра; с. Лип’є в колишньому Турківськ. пов. на Львівщині 

[467, с. 314]) ‹ лип’є ‘місцевість, де ростуть липи’, пор. укр. лúп’я ‘т. с.’ [155, 3, 

с. 237], Суходíл (пот.: 1) л. Чечви п. Лімниці п. Дністра; між рр. Мігівка і 

Бездежиський; с. Суходіл Рожнятівськ. р-ну Івано-Франків. обл.; 2) п. Дністра; 

між рр. Тлумач і Коропець; Івано-Франків. обл.; 3) л. Слобідки п. Збруча, басейн 

Дністра; нп Васильківці, Чабарівка, Суходіл, Сидорів Гусятинськ. р-ну Тернопіл. 

обл. [467, с. 550]) ‹ суходíл ‘земля, суша, материк’ [463, 4, с. 233] та ін. 
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Другу групу формують гідроніми, похідні від ойконімів із твірними 

антропонімоосновами. Ці назви репрезентують множинні утворення на -и, -і, 

деривати з посесивними формантами -ів-к-а ‹ -ов-к-а (переважна більшість) й -ин, 

наприклад: Бернáдівка (пот., л. Серету л. Дністра; с. Лощинівка (колишнє 

Бернадівка) Теребовлянськ. р-ну Тернопіл. обл. [467, с. 46]) ‹ Бернад – 

народнорозмовна форма від офіційного Бернард [522а, с. 49], Боричíвка (потч., 

л. Гнізни л. Серету л. Дністра; с. Боричівка Теребовлянськ. р-ну Тернопіл. обл. 

[467, с. 64]) ‹ Борич (пор. літописну назву двору й узвозу Боричєв, там і вул. 

Боричів Тік, ойконім Боричев у Гомельськ. обл. Білорусі [154, сс. 23–24]), Івáнівці 

(пот., л. Лютичини п. Тисьмениці п. Бистриці-Тисьменицької п. Дністра; с Іванівці 

Жидачівськ. р-ну Львів. обл. [467, с. 219]) ‹ іванівці ‹ Іванів ‹ Іван, Зашкóвиця (р., 

п. Верещиці л. Дністра; с. Зашковичі Городоцьк. р-ну Львів. обл. [467, с. 208]). 

Найімовірніше, це структурно видозмінена форма від ойконіма Зашковичі / 

Жашковичі ‹ патроніма Жашкович (пор. антропонім *Жашко [556, с. 101]), 

Когутíвка (потч., л. Циганки л. Нічлави л. Дністра; с. Кривче Борщівськ. р-ну 

Тернопіл. обл., кут. села Когутівка [467, с. 259]) ‹ антропоніма Когут [405, 

с. 106], Радóхінці (пот., л. Блажівки л. Стривігору (Стрв’яжу) л. Дністра; с. Чижки 

Старосамбірськ. р-ну Львів. обл.; пор. ойконім Радохинці Мостиськ. р-ну тієї ж 

обл. [467, с. 455]) ‹ радохинці ‹ нп *Радохин(-е) ‹ антропоніма Радоха (пор. 

споріднені антропоніми пол. Radoch, Radocha [744, IV, с. 419]), Рухóтин (пот., 

п. Дністра; с. Рухотин Хотинськ. р-ну Чернівец. обл. [467, с. 480]) ‹ aнтропоніма 

Рухота (пор. споріднене ім’я ст.-пол. Ruchota, 1479 p. [744, IV, с. 510]), 

Штефáнівка (пот., п. Смотричу л. Дністра між рр. Яромирка і Мукша; Хмельниц. 

обл. [467, с. 627]), пор. ойконім Стефанівка (місц. Штефанівка) на пр. березі 

Смотричу [740, I, с. 317; 521, с. 510] ‹ Стефан (Штефан), Чайкú (пот., 

пр. Семенового п. Сторонівки п. Бистриці п. Дністра; с. Сторони Дрогобицьк. р-

ну Львів. обл. [467, с. 600]). Цей гідронім, напевно, вторинний щодо не 

збереженого сьогодні ойконіма (мікротопоніма), на що опосередковано вказують 

споріднені назви поселень Чайки в різних регіонах України ‹ антропоніма Чайка, 

пор. місцеве родиннe прізвище Чайки (с. Трійця Радехівськ. р-ну Львів. обл. 
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[382]). На окрему увагу заслуговують відтопонімні назви Дубрíвка (р., 

пр. Млинівки, басейн Дністра; с. Дубрівка Самбірськ. р-ну Львів. обл., витік із-під 

г. Дубрівка [467, с. 186]), Деренíвка (пот., л. Серету л. Дністра; нп Мшанець, 

Деренівка Теребовлянськ. р-ну Тернопіл. обл. [467, с. 167]) та ін., які утворені за 

aналогією до дериватів із посесивним формантом -ів-к-а. В основі таких назв - 

відповідні апелятиви дубрíвка ‘невеликий дубовий ліс’ [463, 1, с. 452], *деренівка 

‹ дерен ‘моріг’ [384, 1, с. 208]. 

 

3.3.4. Гідроніми, утворені суфіксальним способом від назв суміжних 

гідро(топо)об’єктів 

 

Ця група гідронімів пізнього походження в басейні Дністра – одна з 

найчисленніших. Її формують назви річок, потоків, струмків, потічків, похідні від 

контактних ойконімів, мікротопонімів, гідронімів, оронімів. Засобом вираження 

їхньої (гідронімів) деривації від назв суміжних топооб’єктів слугують різні 

суфіксальні форманти – -к-а, -ець, -ськ-, що вказували на відношення назви 

водойми до контактного топоніма. Твірними основами таких гідронімів є 

відповідні гідроніми, ойконіми, ороніми, мікротопоніми.  

Назва р. Антóнівка (пр. Дупи п. Серету л. Дністра; с. Антонів Чортківськ. 

р-ну Тернопіл. обл. [467, сс. 22-23]) ‹ ойконіма Антонів + суфікс -к-а; Бáбинка 

(пот., п. Дністра; с. Чайковичі Самбірськ. р-ну Львів. обл.; гирло в уроч. Бабин 

Кут [467, с. 26]) ‹ посесива Бабин (у складі мікротопоніма Бабин Кут), 

оформленного суфіксом -к-а; Баковéцький (пот., л. Бібрки л. Дністра; поблизу 

м. Бібрка Перемишлянськ. р-ну Львів. обл. [467, с. 31]) ‹ місц. ойконіма Баківці 

(тепер Жидачівськ. р-ну) + суфікс -ськ-; Вíвницький (пот., п. Вівні п. Дністра; 

нп Вівня, Стрий, Добрівляни, П’ятничани Стрийськ. р-ну Львів. обл. [467, с. 106]) 

– дериват із формантом -ицьк- від контактного ойконіма Вівня (менш імовірно, від 

незасвідченого *Вівниця); Горошíвський (пот., л. Білого (Потоку) л. Онуту 

п. Дністра; нп Горошівці і Чорний Потік Заставнівськ. р-ну Чернівец. обл.; варіант 

Horoszowiecki [467, с. 151]). З погляду структури первісною формою цього 
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гідроніма слід уважати Горошовецький (див. вище варіант Horoszowiecki), яка 

дериваційно пов’язана з твірним Горошівці. Назва Горошівський, що усталилася 

як основна, витіснила з ужитку більш ранню (словотвірно мотивовану) форму 

Горошовецький, напевно, внаслідок простішої вимови (Горошовецький → 

Горошівський), яка й закріпилася на письмі; Дитятинський (пот., л. Бибельки 

л. Дністра; сс. Дитятин Галицьк. р-ну Івано-Франків. обл. і Библо 

Старосамбірськ. р-ну Львів. обл. [467, с. 171]) – суфіксальний дериват (на -ськ-) 

від суміжного ойконіма Дитятин; Жукотинéць (пот., п. Дністра (у верхів’ї); у 

колишньому с. Вовче Турківськ. р-ну Львів. обл. [467, с. 199]) ‹ суміжного 

ойконіма Жукотин (у Турківськ. р-ні), оформленого суфіксом -ець. Назва 

поселення цікава тим, що зберегла у своїй основі рідкісне дохристиянське ім’я 

*Жукота. Щодо аналогів пор. ойконім Жукотино в колишній Казанській губ. 

Росії [724, III, с. 315]; Корелúцький (пот., п. Гнилої Липи п. Дністра між 

рр. Керничний і Зелений; с. Кореличі Перемишлянськ. р-ну Львів. обл. [467, 270]) 

‹ ойконіма Кореличі + суфікс -ськ-; Нарáївка (р., л. Гнилої Липи л. Дністра; витік 

у зх. частині с. Новосілка; нп Нараїв, Куряни, Демня, Гутисько, Підвисоке 

Бережанськ. р-ну Тернопіл. обл.; Верхня Липиця і Нижня Липиця Рогатинськ. р-

ну, гирло в смт Більшівці Галицьк. р-ну Івано-Франків. обл. [467, с. 383]) – 

дериват із суфіксом -к-а від суміжного ойконіма Нараїв. Важливо відзначити, що 

в основі цього ойконіма відбите давнє слов’янське ім’я *Нарай (пор. споріднене 

ст.-пол. Narajko, 1382 р. [726, I, с. 138]); Недільнянка (р., п. Топільниці п. Дністра; 

с. Недільня Старосамбірськ. р-ну Львів. обл. [467, с. 384]) – утворення із суфіксом 

-ан-к-а від контактної назви с. Недільня. 

 

3.3.5. Гідроніми, утворені способом лексикалізації та онімізації 

прийменниково-іменникових сполучень 

 

У басейні Дністра зафіксовано ряд назв незначних за розмірами 

гідрооб’єктів, які формально належать до префіксальних утворень, наприклад: 

Заставки, Підбереза. Однак префіксальними дериватами їх можна вважати лише 
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на синхронному рівні мови. З погляду діахронії вони демонструють генетичний 

зв’язок із відповідними прийменниково-іменниковими конструкціями [218, с. 60; 

563, с. 37]. Назви гідро(топо)об’єктів із префіксами за-, між- (межи-), над-, під- 

та іменниковою основою у формі Н. в. одн. (мн.) сформувалися способом 

лексикалізації й онімізації прийменниково-іменникового сполучення, у якому 

просторовий прийменник згодом перейшов у префікс із одночасним усіченням 

закінчення непрямого відмінка базового іменника [44, с. 390]. Отже, сучасна 

форма таких назв вторинна щодо прийменниково-іменникового словосполучення 

[83, с. 39]. Первісна семантика цих гідронімів указує на розташування 

гідрооб’єкта щодо якогось просторового орієнтира.  

Гідронім Замлáчки (пот., пр. Лужанки пр. Сівки п. Дністра; с. Лужки 

Долинськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, с. 205]) ‹ за-млачки ‹ за млачками 

(вказівка на місцерозташування потоку) ‹ млáчки ‹ млáчка ‹ млáка ‘заболочена 

низовина’, ‘трясовина’, ‘заплавна лука’ [320, с. 236]; Зарудá (пот., л. Стрипи 

л. Дністра між рр. Гребелька і Возучка; м. Збараж Тернопіл. обл. [467, с. 207]) ‹ 

за-руда (рудá ‘іржаве болото’ [463, 4, с. 85]) ‹ за рудою / рудами: потік за рудою 

(рудами), іржавим болотом; Заставкú (пот., л. Гнилої Липи л. Дністра між 

рр. Дуброва й Осталовський; Львів. обл. [467, с. 208]) ‹ за-ставки (ставóк 

‘заглибина на місці ставу’ [320, с. 250]) ‹ за ставками: потік за ставками; 

Межúхáти (пот., п. Стинавки л. Стрия п. Дністра; с. Верхня Стинава Стрийськ. р-

ну Львів. обл. [330, с. 45]) ‹ межи-хати (хáта ‘сільський одноповерховий 

житловий будинок’ [155, 6, с. 160]) ‹ межи (між) хатами: потік, що тече між 

хатами; Підберéза (пот., л. Лютинки п. Дністра; між рр. Чертіж і Тернавка; 

нп Лисків і Чертіж Жидачівськ. р-ну Львів. обл. [467, с. 423]) ‹ під-береза ‹ під 

березами: потічoк, що тече під (біля) березовим лісом, пор. споріднений 

мікротопонім Підберезина (с. Миколаїв Пустомитівськ. р-ну Львів. обл. [382]); 

Надглúнище (пот., л. Зубриці л. Майдану п. Стрия п. Дністра; с. Головеське 

Турківськ. р-ну Львів. обл. [330, с. 47]) ‹ над-глинище (глúнище ‘місце, яма, звідки 

беруть глину’ [463, 1, с. 289]) ‹ над глинищем: потік над (зверху, вище) глинищем. 
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3.3.6. Гідроніми – атрибутивні та описові конструкції 

 

Серед структурних типів гідронімів різних слов’янських територій окреме 

місце посідають складені назви, які утворилися способом онімізації переважно 

атрибутивних чи описових словосполучень (модель: прийменник + іменник; 

іменник + прийменник + іменник; прикметник (порядковий числівник) + іменник 

або субстантивований прикметник). Поява таких назв, порівняно з 

однолексемними гідронімами, зумовлена потребою максимально повної (точної) 

ідентифікації топооб’єкта в межах місцевого географічного ландшафту. Такі 

конструкції наочніше характеризують різні ознаки (розмір, температура, форма, 

належність певному власникові) гідрооб’єкта, його розташування щодо певного 

топоорієнтира. У басейні Дністра цей структурний тип гідронімів представлений 

кількома структурними підгрупами: 1) опорний апелятив (географічний термін) 

або гідронім + означальний компонент (прикметник – відносний, відносно-

присвійний, присвійний, якісний; порядковий числівник), який може займати пре- 

чи постпозицію: Довгий Потік, Долина-Попова; 2) локативний прийменник + 

іменник на позначення об’єкта-орієнтира у формі непрямого відмінка: З 

Керничок, Під Каменем; 3) іменник у формі Н. в. одн. (мн.) на позначення типу 

об’єкта + просторовий прийменник + іменник у формі непрямого відмінка з 

вказівкою на розміщення гідрооб’єкта в просторі: Кубані в Охабах, Потік з-за 

Полонинки. 

До першої підгрупи відносимо такі гідроніми: Дóвгий Пóтік (басейн 

Дністра; с. Солонське Дрогобицьк. р-ну Львів. обл. [467, с. 178]) ‹ місцевого 

географічного апелятива пóтік ‘потік’ [384, 2, с. 155], ускладненого атрибутивом 

дóвгий із вказівкою на протяжність гідрооб’єкта; Зúмна Водá (р., пр. Домажиру 

л. Верещиці, басейн Дністра; нп Сокільники Пустомитівськ. р-ну, Карачинів 

Яворівськ. р-ну Львів. обл. [467, с. 214]) – результат онімізації словосполучення 

зúмна вóда ‘холодна річка’ (пор. місц. водá ‘річка’ [384, 1, сс. 138-139]); Головнá 

Стрúпа (пот., пр. Стрипи л. Дністра між рр. Мала Стрипа і Вовчківецька Стрипа; 

нп Івачів, Метенів, Млинівці й Зборів Зборівськ. р-ну Тернопіл. обл. [467, с. 146]) 
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‹ гідроніма Стрипа (л. Дністра; нп Зборів Зборівськ. р-ну, Будилів Козівськ. р-ну, 

Золотники, Гайворонка, Вишнівчик Теребовлянськ. р-ну, Осівці, Переволока, 

Русилів, Дуліби, Скоморохи Бучацьк. р-ну Тернопіл. обл., с. Золочівка Золочівськ. 

р-ну Львів. обл. [467, сс. 533-534]) (див. вище) + Головна ‹ головнúй(-а) 

‘основний’, ужитий у функції диференціації щодо назв рр. Стрипа, Мала Стрипа, 

Вовчківецька Стрипа; Долúна-Попóва (пот., л. Ценіївки л. Золотої Липи, басейн 

Дністра; с. Ценів Козівськ. р-ну Тернопіл. обл. [467, с. 180]). У складі цього 

гідроніма - онімізовані географічний апелятив долúна ‘низовина біля річки’ [320, 

с. 226] й посеcив попóва ‹ піп ‘священик’, що вказував на належність земельної 

ділянки, де тече річка, місцевому священикові; Монастúрська Водá (пот., 

п. Крайньої л. Мізунки л. Свічі п. Дністра; нп Новий Мізунь Долинськ. р-ну Івано-

Франків. обл.; Новий Кропивник Дрогобицьк. р-ну Львів. обл. [467, с. 374]) – 

гідронім із опорним компонентом водá ‘річка’ [384, 1, сс. 138-139] й означальним 

– монастирська ‹ суміжного ороніма Монастир [79, с. 303]; Зáяча Бáлка (б., 

л. Дністерського лиману Чорного моря; с. Роксолани Одес. обл. [96, с. 40]) ‹ бáлка 

‘яр; степовий яр’ [320, сс. 214-215] + зáячий(-а) ‘стосовний до зайців’: у 

довколишній місцевості було багато зайців. 

Другу підгрупу формують такі назви водойм: З Керничóк (стр., басейн 

Нічлави л. Дністра; с. Кривче Борщівськ. р-ну Тернопіл. обл. [467, с. 214]) ‹ 

суміжного мікрогідроніма Кернички (в колишньому Тернопіл. пов.) ‹ кернички ‹ 

керничка ‹ кернúця ‘джерело’ [384, 1, с. 347] + просторовий прийменник з 

(указував на місце витоку струмка); За Перéліском (потч., л. Переліску 

л. Ясіночки л. Ясениці п. Стрия п. Дністра; с. Ясенка-Стецьова Турківськ. р-ну 

Львів. обл. [330, с. 25]) – назва-орієнтир із препозитивним прийменником за 

(вказував на місце розташування гідрооб’єкта), похідна від контактного 

потамоніма Перелісок (вторинний гідронім щодо відповідного мікротопоніма, 

мотивованого апелятивом перéлісок ‘невеликий лісок’ [155, 3, с. 266]); Між 

Верхпóбуком (пот., п. Ясіночки л. Ясениці п. Стрия; с. Ясенка-Стецьова Турківськ. 

р-ну Львів. обл. [330, с. 46]) – утворення з прийменником між (указував на місце 

розташування гідрооб’єкта) й топонімом *Верхпобук ‹ верх + Пóбук (пот., 
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л. Тисмениці п. Бистриці-Тисменицької п. Дністра; нп Дрогобич і Побук 

Сколівськ. р-ну Львів. обл. [467, с. 43]); На Млáках (пот., п. Стрия п. Дністра; 

с. Матків Турківськ. р-ну Львів. обл. [330, с. 47]) – назва-характеристика з 

прийменником на (вказував на місце локалізації гідрооб’єкта) й географічним 

апелятивом млáки ‘болото, драговина’, ‘мокра сіножать’ [384, 1, сс. 446-447], 

‘заболочена низовина’ [320, с. 236]; Кóло Шкóли (пот., п. Ясіночки л. Ясениці 

п. Стрия; с. Ясенка-Стецьова Турківськ. р-ну Львів. обл. [330, с. 38]) – результат 

онімізації сполучення коло школи з просторовим прийменником коло, що вказував 

на близькість гідрооб’єкта до топоорієнтира школа; Під Бéрдом (потч., л. Потоку 

з-під Берда п. Вадрусівки п. Опору п. Стрия п. Дністра; с. Плаве Сколівськ. р-ну 

Львів. обл. [330, с. 51]) – дериват iз прийменником під (указував на місце витоку 

гідрооб’єкта) і суміжним оронімом Бердо (гора; с. Верхнячка Стрийськ. р-ну 

Львів. обл. [382]) ‹ бéрдо ‘скеля’ [384, 1, с. 49]. 

До третьої підгрупи належать гідроніми – кількакомпонентні описові 

конструкції з просторовим прийменником на зразок: Пóтік з Кúчірки (п. Мити 

п. Стрия п. Дністра; с. Мита Сколівськ. р-ну Львів. обл. [330, с. 56]), у складі 

якого гідрографічний апелятив пóтік (див. вище), просторовий прийменник з 

(вказував на місце витоку гідрооб’єкта) й мікротопонім Кичірка (пор., наприклад, 

назву горба Кúчірки; с. Орява Стрийськ. р-ну Львів. обл. [382]) ‹ кúчірка ‘гора; 

горб’, ‘кругла лісиста гора’ [384, 1, с. 351]; Пóтік з-за Полонинки (пот., басейн 

Дністра; с. Бережок Турківськ. р-ну Львів. обл. [467, с. 443]) – назва з опорним 

компонентом пóтік (див. вище), просторовим прийменником з-за (вказував на 

місце витоку гідрооб’єкта) й топоорієнтиром *Полонинка (пор. споріднену назву 

верха Полонина; с. Головецько Стрийськ. р-ну Львів. обл. [382]) ‹ полонинка ‹ 

полонúна ‘пасовище в лісі’ [384, 2, с. 107]; Пóтік із-під Бéрда (пот., п. Вадрусівки 

л. Опору п. Стрия п. Дністра; с. Плаве Сколівськ. р-ну Львів. обл. [330, с. 57]) – 

результат поєднання компонентів пóтік (див. вище), просторового прийменника 

із-під (указував на місце витоку гідрооб’єкта) й суміжного ороніма Бердо (див. 

вище). 
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Проаналізовані гідроніми басейну Дністра, кваліфіковані як 

пізньоукраїнські, демонструють у своїй переважній більшості розгалужену 

словотвірну структуру. Це назви, утворені лексико-семантичним (онімізація 

відповідних географічних апелятивів і трансонімізація суміжних мікротопонімів, 

ойконімів чи оронімів) і морфологічним (суфіксальним) – від антропонімів 

(посесив первісно вказував на належність ділянки, де локалізовано гідрооб’єкт, 

особі з ім’ям, відображеним у твірній основі гідроніма) або контактних назв 

поселень чи мікротопооб’єктів – способами. У басейні Дністра, причому в різних 

його частинах, продуктивні також гідроніми, сформовані способом онімізації 

прийменниково-іменникових конструкцій (дво- і трикомпонентних). Це так звані 

описові словосполучення з локативним прийменником (в, із-під, з-за, коло тощо), 

які об’єднують складники такої синтаксичної одиниці в єдину синтагму з 

цілісним змістом. До речі, наявність у гідроніміконі прийменникових конструкцій 

(одно-, дво- і тричленних) свідчить про відносну молодість цього фрагмента 

місцевої топонімної системи [9, с. 159]. У гідронімії досліджуваного ареалу 

відзначені також назви-орієнтири, що формально є безсуфіксними 

прийменниково-іменниковими утвореннями в Н. в. одн. З погляду діахронії їх, 

напевно, треба кваліфікувати як результат еволюції сполучень прийменник + 

іменник у непрямому відмінку. Проте частина таких назв могла постати і 

внаслідок онімізації відповідних апелятивів на зразок запісок, підділ, тому, як 

справедливо зазначає В.В. Лучик, пояснення численних топонімів на зразок Заліс, 

Підгора тільки як трансформованих конструкцій За лісом, Під горою видається 

непереконливим [304, с. 94]. На пізнішу хронологію проаналізованих у цьому 

підрозділі гідронімів указують як мовні, так і позамовні чинники. З перших – це 

суфікси -ів-к-а (‹ -ов-к-а), -иха, -уха, -оват / -уват та ін., утворення з якими 

продуктивні в пізніші періоди розвитку української мови, а також деривати із 

суфіксами -ець, -ськ-, на пізніший характер яких указують твірні основи таких 

гідронімів (переважно відойконімних). З других – фізичні параметри самого 

гідрооб’єкта (незначні розміри). 
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3.4. Гідроніми з південнослов’янськими мовними рисами 

 

Слов’янська історія Нижньої Наддністрянщини не така давня, як, 

наприклад, басейну Верхньо-Середнього Дністра, про що йшлося в попередніх 

розділах і підрозділах пропонованого дослідження. Однак вона не менш цікава 

своєю багатоаспектністю як у часовому, так і в мовно-етнічному вимірі. 

Дослідники стверджують, що слов’яни (предки давніх українців) неперервно 

заселяли цю територію з перших століть н. е. аж до ХІІ ст. – до навали кочівників. 

Вони були південно-західним форпостом східнослов’янського етнічного масиву, 

проміжною ланкою між східними, з одного боку, і південними та західними 

слов’янами – з другого [547, сс. 93, 100]. Сьогодні з певністю можна говорити про 

слов’янські поселення ІІІ–IV ст. н. е. у межиріччі Нижнього Дністра, Пруту й 

Дунаю. Ідеться про так званий етулійський тип археологічних пам’яток, 

відкритих у Буджацькому степу й на теренах нинішньої Молдови. В.Д. Баран 

зазначав, що вони виявляють спорідненість із старожитностями Верхньої 

Наддністрянщини ІІ–IV ст. н. е. [17, с. 66]. У VI–IX ст., згідно з археологічними 

даними, слов’янські поселення займали компактну територію в молдовській 

Наддністрянщині (вздовж Дністра та його основних приток – Ботни й Реуту). 

М.А. Мохов доводить, що цим слов’янським населенням були східні слов’яни, 

близькі до давніх українців [358, сс. 25, 27]. Протягом ІХ–ХІІ ст. в обширному 

ареалі між Дністром (Нижнім) і Південним Бугом, у межиріччі Нижнього Дністра, 

Пруту й Дунаю мешкали давньоукраїнські племена уличів і тиверців [149, 8, 

с. 3196; 460, с. 17; 339, с. 52]. Отож не дивно, що така культурно-історична 

неперервність східнослов’янської (давньоукраїнської) історії зазначеного терену 

відбилася в місцевій топонімії, про що вже йшлося вище. У наступні часи 

етномовна ситуація в Нижньонаддністрянському регіоні й на прилеглих теренах 

дещо змінюється внаслідок проникнення сюди волохів, тюрків, а також 

інослов’янських міграцій періоду XVIII–XIX ст., що закономірно вплинуло на 

формування полікультурної топонімної системи цього ареалу, зокрема 

гідронімікону межиріччя Нижнього Дністра й Дунаю, Нижнього Дністра й 
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Південного Бугу, у складі якого з’являються пізніші східнороманські, тюркські, 

східно- та південнослов’янські (болгарські) утворення. Кожен із цих гідронімних 

пластів заслуговує на окремий розгляд.  

Об’єктом дослідження в цьому підрозділі обрано гідронімію з 

південнослов’янськими (передусім болгарськими) мовними рисами пізнішої доби. 

Давніші українсько-південнослов’янські мовні зв’язки характерні для 

Карпатського регіону [372; 373; 383]. Нові українсько-південнослов’янські мовні 

контакти в гідронімії відбиті незначною мірою, вони більш помітні в ойконімії. 

Південнослов’янські мовні впливи на топонімну систему Нижньої 

Наддністрянщини й прилеглих земель історично не такі давні. Їх слід датувати 

кінцем XVIII – початком ХІХ ст. Цей період позначений активною міграцією в 

пониззя Дністра й на суміжні території болгар, які заселили терени, де до них 

проживали переважно татари [219, с. 190]. Приводом для болгарського освоєння 

півдня України (в межах тодішньої Новоросії) став зовнішній чинник – російсько-

турецькі війни (1768–1774, 1787–1791, 1806–1812, 1828–1829 рр.), ареною яких 

була, зокрема, територія Південної Славії, окупована турками. Ці події 

підштовхнули болгар й інших південних слов’ян (сербів, чорногорців) до 

переселення на нові землі, звільнені від турецького гніту [190, с. 60; 399, с. 19]. 

Проживання болгар у цьому регіоні (за даними Атласу болгарських говорів у 

колишньому СРСР, на території Одещини болгари компактно мешкають в 

Арцизькому, Болградському, Ізмаїльському, Кілійському, Ренійському, 

Саратському, Тарутинському і Татарбунарському р-х [4, с. 23; 116, сс. 122–123]) 

впродовж більше як 100 років (починаючи з кін. XVIII ст.) спричинило мовні 

контакти болгарського й місцевого (переважно східнослов’янського) населення, 

закономірним наслідком яких стала поява тут болгарської топонімії, зокрема й 

гідронімії. Про південнослов’янський характер низки місцевих власних 

географічних назв свідчить їхня формальна структура. До назв гідрооб’єктів 

Нижньої Наддністрянщини болгарського походження, які сформувалися в 

місцевому мовному середовищі, зазнавши східнослов’янського (українського, 

почасти російського) мовного впливу, відносимо гідроніми (переважно назви 
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мокрих балок) Булгарка, Главан, Голямата Свиная, Граменова Балка, Данчувата 

Балка, Довбока, Долина Пояна, Заплази, Куньова Балка, Кустадинчена Балка, 

Марциянската Балка, Матка, Мурлова Балка, Подкоренската Балка, Рудиева 

Балка. 

Гідронім Булгарка (б., справа Тилігульського лиману між рр. Пд. Буг і 

Дністер; Одес. обл. [187, с. 90]) утворений способом трансонімізації ойконіма 

Булгарка (тепер Довжанка Одес. обл. [543, с. 965]), мотивованого 

етнонімоосновою булгар- ‹ болгар- (з лабіалізацією о › у після губного б), 

оформленою суфіксом -к-а. Відомо, що це село заснували переселенці з Болгарії 

[187, с. 90]. 

Лімнонім Главан (п. Дністра; Одес. обл. [184, с. 48]) постав, напевно, 

внаслідок перенесення назви суміжного поселення Главан (1886 р.: Главанъ [74, 

с. 116], рос. Главаны, румун. Glavanĭ [724, II, с. 356]) – тепер Главані Арцизьк. р-

ну Одес. обл. [541, с. 250]. Назву поселення пояснюють як болгарську або 

молдавську за походженням. Ю.О. Карпенко вбачав у її основі болг. діал. главанъ 

‘великий’ [219, с. 196], а Л.П. Зеленко – молдавську особову назву Главан [184, 

с. 48]. Доступний лексичний матеріал болгарської мови не підтверджує для 

апелятива главан значення ‘великий’. Більше підстав припускати, що болг. главан 

функціонувало зі значенням ‘головастий’, на що вказує, зокрема, похідне болг. 

главанакъ ‘риба головач’ [93, 1, с. 216]. Сумнівно, однак, щоб ознака ‘головастий’ 

мотивувала внутрішню форму ойконіма Главан. Погоджуємося з Л.П. Зеленко 

щодо пояснення назви Главан як відантропонімної. Зауважимо лише, що 

наполягати на молдавській мовній природі цього імені не варто з огляду на те, що 

це поселення заснували болгари (це первісно болгарська колонія [219, с. 196; 74, 

с. 116]), пор. іще болгарські антропоніми Главан [178, с. 64], Главанов [198, 

с. 134]. 

Назва б. Голямата Свиная (Свинайската) (пр. Малого Куяльника, басейн 

Дністра; Одес. обл. [185, с. 54]), очевидно, гібридне утворення, оскільки її 

складники мають різномовну атрибуцію. Компонент Свиная ‹ рос. свинóй 

‘свинячий’ [128, IV, с. 150], пор. іще назву оз. Свине між Дністром і Турунчуком 
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(Одес. обл.; варіанти: Свиное, Свинное [96, с. 77]). Гідрооб’єкти з такими назвами 

поширені в різних слов’янських регіонах, наприклад: укр. бб. Свинна, пот. 

Свинний [467, сс. 490–491], рос. пот. Свиной [766, III, сс. 195–196], блр. оз. Świnne 

[740, XI, с. 711], хорв. р. Svin(n)a [632, II, с. 131], пол. р. Świnna, пот. Świnny [750, 

с. 298]. Вони позначали, напевно, невеликі водойми, де купалися свині, або ж 

відбивали вторинну (метафоричну) семантику – *‘брудні, заболочені водоймища’. 

Компонент Голямата ‹ болг. голям ‘великий’, ‘довгий’, ‘глибокий’ [93, 1, с. 232]. 

Імовірно, саме значення ‘великий’ мотивувало семантику гідронімооснови 

Голямата (Свиная), на що вказує контрастивний гідронім Малката Свиная 

(пр. Малого Куяльника; Одес. обл. [185, с. 54]) ‹ болг. малък ‘невеликий за 

розміром, малий’ [93, 3, с. 46]. Варіант Свинайската виник у процесі структурної 

адаптації рос. форми Свиная в місцевому болгарськомовному середовищі, пор., 

наприклад, болг. свинскый ‘свинячий’ [93, 5, с. 133]. Щодо інших випадків 

болгарської адаптації українських гідронімів пор. назву б. Средната Балка – 

болгарський варіант до р. Середній Куяльник [185, с. 54].  

Гідронім Граменова Балка (б., пр. Кошківки, басейн Дністра; с. Благоєве 

(тепер Великий Буялик) Іванівськ. р-ну Одес. обл. [185, с. 53]) містить опорний 

географічний апелятив бáлка ‘яр’, ‘великий яр, порослий лісом’ [320, сс. 214–

215], ‘долина’, ‘русло висохлої річки’ [155, 1, с. 127] й означальний компонент 

Граменова – дериват із присвійним суфіксом -ов- від болгарського антропоніма 

Грамен, пор. похідне прізвище болг. Граменов [198, с. 140]. Впадає у вічі 

локалізація назви гідрооб’єкта Граменова Балка в с. Благоєве (це село заснували в 

1802 р. переселенці з Болгарії, до 1924 р. село називалося Великий Буялик, у 

1924 р. його перейменовано на честь болгарського компартійного діяча 

Д. Благоєва [207а, с. 425]). 

У складі назви-словосполучення Данчувата Балка (б., пр. Кошківки, 

басейн Дністра; с. Благоєве (тепер Великий Буялик) Іванівськ. р-ну Одес. обл. 

[185, с. 53]) стрижневий компонент бáлка (див. вище) й посесив Данчувата ‹ 

Данчовата ‹ Данчова ‹ Данчо + присвійний суфікс -ов-, пор. антропонім болг. 

Данчо (гіпокористик від Дан, Дано [178, с. 79]), похідні прізвища Данчев, Данчов 
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[198, с. 156]. Споріднені відантропонімні гідроніми, мотивовані особовою назвою 

Данчо, зафіксовано і в Болгарії, пор., наприклад: мікрогідроніми Данчовиа 

кладенец у Панагюрско [177, с. 96], Данчов извор у Пирдопско [176, с. 150] та ін. 

Назва р. Довбока (вп. в Куяльницький лиман басейну Чорного моря, вище 

від р. Кубанка (нп Кубанка Комінтернівськ. (тепер Лиманськ.) р-ну Одес. обл.) 

між рр. Дністер і Пд. Буг; варіант Далбока [467, с. 175], рос. форма – Долбока 

[766, I, с. 603]) привертала увагу О.М. Трубачова, який припускав її можливий 

зв’язок із болг. дълбок чи серб. дубоки ‘глибокий’ [525, с. 45]. Форму гідроніма 

Довбока справді складно пояснити на східнослов’янському мовному ґрунті (хіба 

що у зв’язку з основою довб- ‹ дълб-), однак усі труднощі зникають, якщо 

поглянути на цей гідронім як на результат української адаптації (л › ў › в) форми 

Долбока ‹ Дълбока ‹ болг. дълбокый – варіант до длъбокый ‘глибокий’ [93, 1, 

сс. 295, 384] – фонетично вторинна форма щодо глъбок- з д замість г під впливом 

лексики гнізда дълб- [47, 1, с. 455]. На підтримку такого пояснення наведемо 

численні болгарські топоніми: Длъбокиа дол, Длъбокиа път у Панагюрско [177, 

с. 96], Длъбок – назва річки в Пирдопско [176, с. 157], Дълбоката река в 

Казанлъшко [271, с. 409] та ін. Варіант Далбока ‹ Длабока постав, імовірно, у 

місцевому болгарськомовному середовищі, пор., зокрема, болг. мікротопонім 

Длабок пать (Долна Струма й Долна Места), у якому відбито діалектну зміну ъ › 

а [192, с. 113]. 

Назва Долина Пояна позначає гідрооб’єкт без диференціації за родовою 

ознакою (напевно, долина з огляду на перший складник. – С.В.), локалізований у 

басейні Тилігулу між рр. Дністер і Пд. Буг (с. Точилове Ананіївськ. р-ну Одес. 

обл. [185, с. 55]). Цей гідронім можна тлумачити і як болгарський, і як гібридне 

(українсько / російсько-болгарське) утворення. У першому разі обидва його 

складники пояснюємо на болгарському ґрунті: Долина ‹ болг. долина ‘низовина, 

улоговина’ [93, 1, с. 328], Пояна – форма Р. в. належності від антропоніма Поян (‹ 

Пойо + -ан [178, с. 182]). У другому – опорний компонент Долина можна 

пов’язувати з укр. долúна ‘мокра низовина; низовина біля річки’ [320, с. 226], пор. 

також рос. діал. долúна ‘низовина, улоговина, балка’ [128, І, с. 463]. 
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Для гідроніма Заплази (б., л. Меланки л. Тилігулу, вп. в Тилігульський 

лиман між рр. Дністер і Пд. Буг; Одес. обл.; варіанти: Балка [467, с. 206], 

Западной, Заплазъ [186, с. 95]) Л.П. Зеленко і Г.Ю. Касім припускають 

східнороманську генезу, вбачаючи в її основі молд. зэплаз ‘дерев’яний паркан’ 

[186, c 95]. Така мотивація семантики гідронімооснови назви Заплази викликає 

певні застереження, оскільки номінація гідрооб’єкта за ознакою ‘балка (чи її 

частина), обгороджена дерев’яним парканом’ видається малоймовірною. На нашу 

думку, гідронім Заплази можна етимологізувати як слов’янський (імовірно, 

болгарський) – утворення з префіксом за- (‹ прийменника за в просторовому 

значенні) від *Плаз(и) / плаз(и) ‹ болг. плаз ‘стрімкий схил із підґрунтовими 

водами’, ‘невеликий рів, канава’ [47, 5, с. 296]. Така модель поширена в 

болгарському топоніміконі, пор., наприклад, мікротопонім Зарога (в Казанлъшко) 

‹ за- + контактна назва Рога [271, с. 437]. На підтримку цієї версії вказує і варіант 

Западной ‹ западной ‘западистий’ ‹ западáти ‘провалюватися, обвалюватися’ 

[463, 2, с. 74], пор. споріднені гідроніми Западнá, Западнúй, Западнúк, Западня в 

різних регіонах України [467, сс. 205–206]. Важливо відзначити, що основа *Плаз 

/ плаз, твірна для гідроніма Заплаз(и), має паралелі в топонімному просторі 

теперішньої Болгарії, пор., наприклад: Плаза – назва горбистої місцевості в 

Дряновско [253, с. 319], Плазовете – назва стрімких схилів у Пирдопско [176, 

с. 232], а на території Словенії зафіксовано ідентичний топонім Zaplaz [85, с. 52]. 

З огляду на зазначене ойконім-омонім Заплази (Любашівськ. р-н Одес. обл. [541, 

с. 256]) треба кваліфікувати як вторинний щодо назви гідрооб’єкта. 

Гідронім Куньова Балка (б., басейн Журавки п. Тилігулу, вп. в 

Тилігульський лиман Чорного моря між рр. Дністер і Пд. Буг; с. Червоний Кут 

(тепер Чорний Кут) Ширяївськ. р-ну Одес. обл. [185, с. 53]) – назва-

словосполучення з опорним апелятивом бáлка (див. вище) й посесивом Куньова – 

дериват із присвійним формантом -ов- від болгарського антропоніма Куньо [178, 

с. 132]. На підтвердження зв’язку посесива Куньова з болгарською 

антропонімоосновою наведемо споріднені болгарські прізвища Куньо, Куньовски, 

Куньович [198, с. 284]. Зауважимо також, що в реєстрі назв поселень Східної 



354 

Славії М. Фасмера похідних від імені Куньо не засвідчено. Пор. натомість болг. 

Куньов дол – назва гори в Казанлъшко [271, с. 540]. 

В основі гідроніма Кустадинчена Балка (б., пр. Кошківки, басейн Дністра; 

с. Благоєве (тепер Великий Буялик) Іванівськ. р-ну Одес. обл. [185, с. 53]) - 

опорний компонент бáлка (див. вище) й посесив Кустадинчена ‹ *Костадинчина 

– утворення з присвійним суфіксом -ин- від антропоніма Костадинка (зменш. від 

Костадина [178, с. 125]), пор. споріднені особові назви болг. Костадинче, 

Костадинчо [198, с. 287]. Ім’я Костадин – розмовна фонетично вторинна форма 

від Костантин – продуктивне в болгарському топоніміконі, про що свідчать, 

зокрема, похідні від нього власні географічні назви Костадинови дъбе – 

пасовище, Костадинове парче – ниви в Пирдопско [176, с. 119]. 

Гідронім Марциянската Балка (басейн Малого Куяльника, пр. Дністра; 

с. Червонознам’янка (тепер Знам’янка) Іванівськ. р-ну Одес. обл. [185, с. 53]) – 

результат онімізації географічного апелятива бáлка (див. вище), ускладненого 

атрибутивом Марциянската – дериват із релятивним суфіксом -ск-ат- від основи 

Марціян- контактного ойконіма Марціянове [185, с. 53], похідного від імені 

Марціян. Цілком можливо, що засновником цього поселення був болгарин, пор. 

болгарське ім’я Марциан [251, с. 339]. Однак категорично наполягати на 

болгарськомовній природі цього імені не варто з огляду на поширення 

аналогічних ойконімів в інших регіонах Східної Славії, де болгарські сліди не 

простежуються, наприклад: фільварок Марцианово в колишній Могильовській 

губ., с. Марциановка в колишній Мінській губ., маєток Марцияново в колишній 

Віленській губ. Росії [724, V, сс. 431–432]. 

Назвy гідрооб’єктів Матка (1) дж., басейн Дністра; с. Козачий Яр 

Любашівськ. р-ну Одес. обл.; 2) долина, басейн Кошківки; с. Благоєве (тепер 

Великий Буялик) Іванівськ. р-ну тієї самої обл. [185, с. 55]) Л.П. Зеленко 

зараховує до болгарського мовного спадку в топонімії Нижньої 

Наддністрянщини, напевно, через те, що в болгарській мові поширений 

географічний апелятив мáтка ‘місце, де тече одна річка; річище’, ‘глибоке місце 

в річці, де вода тече найшвидше’ [93, 3, с. 53], ‘місце, де збирається вода’, 
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‘глибоке місце в річці, де вода ніколи не пересихає’ [603, 18, с. 15]. Однак 

аналогічна лексема з гідрографічною семантикою засвідчена і в українській мові, 

пор., наприклад, ст.-укр. матка ‘річище’ [472, 1, с. 581]. Щоправда, українська 

словоформа відзначена в карпатських говорах, що уможливлює її зв’язок із 

східнороманським (молд.) матка ‘русло річки’ [472, 1, с. 581]. У цьому контексті 

пор. гідронім Мáтка в басейні Пруту л. Дунаю (нп Пашківці, Ярівка Хотинськ. р-

ну, Стальнівці Новоселівськ. р-ну Чернівец. обл. [467, с. 355]), також закарпат. 

мáтка ‘раптове збільшення води в річці (від дощу); перша хвиля цього 

збільшення’, ‘місце, де одна річка вливається в іншу’ [155, 3, с. 415] › пот. Мáтка 

(смт Воловець Закарпат. обл. [467, с. 355]). Пор., однак, численні гідроніми 

Матка в різних регіонах Росії [766, III, с. 222]. З огляду на це болгарський етимон 

можна припускати як імовірний передусім для гідроніма Матка, зафіксованого в 

с. Благоєве (тепер Великий Буялик Іванівськ. р-ну Одес. обл.), де проживає 

болгарськомовне населення. Щодо назви дж. Матка (с. Козачий Яр Любашівськ. 

р-ну Одес. обл.), то однозначно стверджувати його болгарськомовну природу не 

варто, оскільки лексема мáтка відома і тутешнім українцям (пор. у місцевих 

говорах: мáтка ‘висохла річка’ (с. Долинське Ананіївськ. р-ну), ‘рівнина в балці, 

всередині якої протікає річка’ (с. Лізинка Іванівськ. р-ну) [473, с. 125]). Проте і 

укр., і болг. мáтка (молд. мáтка, очевидно, запозичення зі слов’янських мов) 

мають спільну праформу – псл. *matъka [603, 18, сс. 15–18]. 

Гідронім Мурлова Балка (басейн Малого Куяльника; межиріччя Дністра і 

Пд. Бугу; с. Малинівка Іванівськ. р-ну Одес. обл. [185, с. 54]) утворений 

поєднанням компонентів – стрижневого бáлка (див. вище) й означального 

Мурлова, який, на думку Л.П. Зеленко, вторинний щодо *Морлова – посесив на     

-ов- від антропоніма болг. Морло [185, с. 54]. Опосередковано таку природу 

посесива Мурлова ‹ *Морлова підтверджує болгарський мікротопонім Морловски 

трап – назва кам’янистої місцевості в Карловско [432, с. 189]. Зауважимо, проте, 

що гідронім Мурлова можна виводити і безпосередньо від особової назви Мурло. 

До речі, топоніми, похідні від цього антропоніма, відзначено в тих 

східнослов’янських регіонах, де болгари компактно не проживають, пор., 
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наприклад, ойконім укр. Мурлов (Чернігівщина) ‹ Мурло, споріднену назву 

нп Мурлино в колишній Ярославській губ. Росії [724, VI, с. 10] ‹ *Мурла / *Мурля. 

Наведений матеріал, таким чином, уможливлює альтернативне пояснення 

посесива Мурлова – дериват або від болг. *Морло (› *Морлова › Мурлова), або від 

укр. Мурло. 

В основі назви б. Подкоренската Балка (басейн Малого Куяльника між 

рр. Дністер і Пд. Буг; с. Червонознам’янка (тепер Знам’янка) Іванівськ. р-ну Одес. 

обл. [185, с. 53]) - онімізована форма географічного апелятива бáлка (див. вище), 

ускладненого атрибутивом Подкоренската. Формальна структура означального 

компонента свідчить про те, що він сформувався на болгарськомовному ґрунті. 

Л.П. Зеленко тлумачить його як дериват із суфіксом -ск- (відносна ознака) від 

контактного мікроойконіма Подколинь (ідеться, напевно, про назву фільварку 

Подколина в колишньому Тираспільському пов. [553, с. 141]): Подколинска › 

Подкоренска внаслідок зближення кореневої морфеми -колин- iз болг. корен 

‘корінь’ [185, с. 53]. Таке пояснення цілком імовірне, оскільки немає підстав 

виводити форму Подкоренската безпосередньо від гіпотетичного *Подкорень 

(пор., наприклад, формальний аналог – пол. Podkorzeń – назва поселення в 

колишньому Тарнобжезьк. пов. [740, VIII, с. 469]) з огляду на те, що в 

досліджуваному регіоні такої назви не зафіксовано. Можливо, на зближення 

кореневого -колин- у Подколинь (Подколина) із болг. корен вплинуло ототожнення 

болгарськими поселенцями морфеми -колин- із болг. колѣно (коляно) ‘рід, коліно’ 

й подальше зближення з болг. корен ‘т. с.’ [47, 2, сс. 265, 634]. 

Гідронім Рудиева Балка (б., пр. Кошківки, басейн Дністра; с. Благоєве 

(тепер Великий Буялик) Іванівськ. р-ну Одес. обл. [185, с. 53]) містить у своєму 

складі опорний компонент бáлка (див. вище) й посесив Рудиева – утворення з 

присвійним суфіксом -ев- від антропоніма *Рудий, що, ймовірно, походить від 

болг. Руда, Рудо [178, с. 192] так як болг. Костиев [198, с. 272] ‹ *Костий, пор. 

іще ойконім Рудиев – хутір колоністів (напевно, болгарських. – С.В.) на Одещині 

[553, с. 122]. 
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Структурно-семантичний аналіз гідронімів Булгарка, Главан, Голямата 

Свиная, Граменова Балка, Данчувата Балка, Довбока, Долина Пояна, Заплази, 

Куньова Балка, Кустадинчена Балка, Марциянската Балка, Матка, Мурлова 

Балка, Подкоренската Балка, Рудиева Балка уможливлює їх віднесення до 

південнослов’янського (болгарського) фрагмента гідронімікону Нижнього 

Дністра. На це вказує передусім їхня морфологічна структура (прикметникові 

форми на -ата) й лексичний склад твірних основ, відображених також у 

споріднених топонімах материкової Болгарії. Хронологічно це відносно пізній 

пласт у складі поліетномовного гідронімікону Нижнього Дністра, особливо в 

межиріччі Дністра й Дунаю, Дністра й Півд. Бугу, який сформувався внаслідок 

входження переселенського болгарськомовного компонента в переважно 

східнослов’янське лінгвосередовище. Фонетика аналізованих назв гідрооб’єктів 

не демонструє якихось виразних ознак болгарського діалектного анклаву в 

досліджуваному регіоні. У коренях деяких гідронімів (Булгарка, Довбока, 

Мурлова) відбиті явища місцевої східнослов’янської (української) фонетики: 

лабіалізація о › у під впливом попереднього губного (Булгарка, Мурлова), 

реалізація -л- › -ў- (в) (Довбока). Стосовно структурно-семантичної 

характеристики назв гідрооб’єктів болгарського походження Нижньої 

Наддністрянщини й прилеглих теренів, то вони ілюструють основні гідронімні 

типи, представлені й на території Болгарії: 1) назви, семантика основ яких 

відбиває природні (географічні) особливості тієї місцевості, де вони засвідчені; 

2) відантропонімні гідроніми (часто за посередництвом ойконімів); 

3) відтопонімні гідроніми [250, сс. 49–50]. Аналіз словотвірної структури 

наведених гідронімів свідчить, що більшість із них утворена за двома моделями: 

1) відантропонімний посесив (переважно оформлений присвійним суфіксом -ов-,  

-ев-) + онімізований географічний апелятив бáлка: Граменова Балка, Данчувата 

Балка, Куньова Балка, Кустадинчена Балка, Мурлова Балка, Рудиева Балка. 

Окремо від наведених складених (з погляду будови) гідронімів розглядаємо назву 

Долина Пояна, у якій означальний компонент Пояна відбиває форму Р. в. 

належності від антропоніма Поян; 2) відтопонімний дериват із суфіксом відносної 
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ознаки -ск- + онімізований географічний апелятив бáлка: Марциянската Балка і 

Подкоренската Балка. Препозитивні компоненти зазначених назв пов’язані не з 

антропонімами, а похідні від контактних ойконімів Марциянове і Подколина 

(Подколинь) (другий видозмінений фонетично). Гідронім Голямата Свиная також 

демонструє складену форму, щоправда, відмінну від попередніх, утворену 

внаслідок поєднання стрижневого субстантива (Свиная) й атрибутива (Голямата). 

Це назва-гібрид, сформована на болгарсько-російському мовному ґрунті (пор. 

гідронімний варіант Свинайската, у складі якого - основа Свинай- (Свиная), 

релятивний суфікс -ск- й означальний компонент ч. р. -ат (мало б бути -ят-, пор. 

членні форми прикметників: българският ‹ български, високият ‹ висок [492, 

сс. 161-162], фіналь а відбиває узгодження з формою ж. р. компонента Голямата). 

Назва Главан ілюструє ще одну модель у місцевій болгарській гідронімії – 

трансонімізацію назви суміжного поселення Главан › Главани. Гідроніми Довбока 

і Матка постали в результаті онімізації відповідних географічних апелятивів, 

значення яких і мотивувало семантику їхніх основ. Гідронім Заплази – єдиний із-

поміж аналізованих, який виник способом лексикалізації словосполучення За 

Плази / плази. З погляду семантики твірної основи він також відбиває характерні 

ознаки місцевої гідрографії. 

 
3.5. Слов’янські гідроніми, трансформовані внаслідок іншомовних 

впливів 

 
У гідроніміконі багатокультурного ареалу певну частину становлять назви, 

які у своїй структурі відбивають елементи різних мовних систем, що зумовлено 

дією такого явища, як інтерференція. Це процес, під час якого елементи структури 

однієї мови проникають в іншу. Передумовою такого проникнення є тривалі 

мовні контакти. Розрізняють фонетичну інтерференцію, коли чужомовні 

елементи, входячи в місцеву мовну систему, зазнають змін, пристосовуючись до її 

звукової структури, словотвірну – основа слова (власної назви) належить одній 

мові, а суфікси – другій, семантичну – переосмислення оніма внаслідок його 
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деетимологізації і зближення з відомими, зовнішньо співзвучними словами [502, 

сс. 6–7; 323, с. 79]. Становлення назв гідрооб’єктів басейну Дністра відбувалося в 

процесі зіткнення хронологічно різних мовних систем – слов’янської і 

неслов’янських, що привело до численних адаптаційних процесів у структурі 

місцевих гідронімів. З огляду на це окремої уваги потребують назви водойм, які 

сформувалися в місцевій слов’янській топонімній системі Наддністрянщини 

(Верхньої, Середньої і Нижньої), зазнавши східнороманського впливу. Такі 

гідроніми не можна відносити до східнороманських за походженням, оскільки 

вони постали на основі слов’янського етимона, хоч і відбивають у своїй структурі 

результати насамперед фонетичної і морфологічної адаптації на 

східнороманському ґрунті. 

Гідронім Ботна (р., п. Дністра; тече територією Молдови [336, с. 30]; 

варіант ст.-укр. (1660 р.) Bodena [49а, с. 307]) О.М. Трубачов етимологізував як 

східнороманський за походженням, розглядаючи його у зв’яку з румун. bot 

‘дерев’яне цебро’ в переносному значенні ‘потік, джерело’ [525, с. 150]. Таке 

припущення, як бачимо, ґрунтоване лише на підставі зближення кореневої 

морфеми Бот- із зовнішньо співзвучним апелятивом румунської чи молдавської 

мови. Поза увагою дослідника залишилися цілісна структура гідроніма Ботна та 

його варіант Бодена, який дає можливість пояснювати назву Ботна як фонетично 

видозмінену від *Бод(ь)на, враховуючи вокалізацію ь › е під наголосом. У такому 

разі назву *Бод(ь)на слід аналізувати на основі співвідносної слов’янської 

лексики, зокрема укр. діал. (наддністр.) бóдня ‘діжка без дна, виложена очеретом 

для засолки сала або м’яса’, ‘велика діжка’ [473, с. 26] ‹ псл. *bъdьna [603, 3, 

сс. 113–114]. Пор. ілюстративні щодо структурного зв’язку назви Бодена й 

апелятива бодня(а) лексеми укр. бóдéнка ‘барильце; масничка’ [155, 1, с. 221], 

діал. бадéня ‘яма на дні річки; калюжа на дорозі’, етимологію якого пов’язують 

(хоч і з певною імовірністю) з бодня [155, 1, с. 112]. Отже, твірний апелятив бодня 

‹ бодна міг мотивувати семантику гідроніма Бодена ‹ *Бод(ь)на метафоричною 

ознакою на зразок *‘заглибина круглої форми’, яку опосередковано підтверджує 

типологічно споріднений гідронім Бóчка (руч.; с. Писарівка Вінниц. р-ну й обл. 
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[467, с. 67]) ~ бóчка ‘посудина циліндричної форми’. На підтвердження 

слов’янської етимології гідроніма Ботна ‹ *Бодьна (Бодена) промовляють і 

позамовні, передусім історичні, чинники, відповідно до яких на території 

Молдови, зокрема в басейні Ботни, уже в VI ст. н. е. проживало племінне 

об’єднання тиверців [522, с. 14]. 

Назва р. Булата (л. Кайнари л. Реуту п. Дністра; у Сороцьк. пов. 

колишньої Бессараб. губ. [766, I, с. 226]) має варіант Болата [153, с. 74], 

промовистий щодо встановлення етимології потамоніма. Болата (Булата ‹ 

Болата внаслідок лабіалізації о › у під впливом попереднього губного) – 

романізована форма від укр. болото ‹ псл. *bolto. Отже, Болата – фонетично 

видозмінений слов’янський (український) гідронім на території Молдови. Зв’язок 

річкової назви Булата з укр. булáт ‘гартована сталь, шабля’ [155, 1, с. 289] чи 

молд. булáт ‘бондарський ніж’ [352а, с. 96] малоймовірний через логічну 

неузгодженість понять ‘вода (течія, річка)’ і ‘сталь (виріб зі сталі)’. 

Потамонім Добруша (р., л. Реуту п. Дністра [336, с. 29]; варіант Валя-

Добруша [766, I, с. 256]) формально можна аналізувати в колі східнороманських 

дериватів із суфіксом -уша, пор., наприклад, румун. păpúşă ‘лялька; в’язка; 

початок молодої кукурудзи’ ‹ лат. *pāpa [155, 4, с. 286] та ін. Пор. також варіант 

Валя-Добруша, у якому Валя ‹ молд. валеа ‘долина’. Однак твірна основа Добр- 

має слов’янське, а не румунське чи молдавське походження, на що переконливо 

вказують семантичні відповідники молд. бúне ‘добро’, бун ‘добрий’ [452, сс. 146–

147]. З огляду на це гідронім Добруша пояснюємо як слов’янський, порівнюючи 

його зі структурно спорідненими назвами на зразок укр. Гнилýша (басейни 

Сіверськ. Дінця й Дніпра), Кривýша (басейн Десни [467, сс. 143, 288]). В основі 

потамоніма Добруша, очевидно, апелятив добруша ‹ добрий на позначення 

позитивних якостей (наприклад, річка, вода в якій придатна для пиття). Таку 

мотивацію підтверджують споріднені спільнокореневі гідроніми, як-от: укр. 

Дóбра, Дóбра Водá, Дóбрий, Дóбрик, Добрúня, Добрóнь та ін. [467, сс. 174–175]. 

Принагідно відзначимо, що словотвірний тип топонімів із суфіксом -уша має 

загальнослов’янське поширення [525, с. 176]. 
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Гідронім Зборшóра (р., л. Збори л. Болохівки л. Сівки п. Свічі п. Дністра; 

с. Збора Калуськ. р-ну Івано-Франків. обл.[467, c. 209]) О.М. Трубачов відносив 

до назв або молдавського походження, або утворень зі східнороманським 

словотвірним оформленням, виокремлюючи в них суфікс -шора [525, с. 159]. Цю 

думку поділяє і М.М. Габорак, зазначаючи, що гідронім Зборшора – дериват із 

румун. суфіксом -şora від контактного гідроніма Збора, який мотивований румун. 

zbiera ‘ревіти, кричати, гукати, галасувати’. На цій підставі автор відновлює 

внутрішню форми назви Збора – *‘шумувата; деколи бурхлива, руйнівна 

(поточина)’ [79, с. 174]. На наш погляд, гідронім Збора можна етимологізувати на 

слов’янському ґрунті. Аналіз структури назви Збора уможливлює її розгляд як 

форми, похідної від дієслівної основи зберу (‹ збирати) із закономірним 

чергуванням е – о в словотвірній моделі дієслово → іменник, що сягає 

праслов’янського рівня, пор., зокрема, *bredő › *brodъ, *sъgrebő › *sőgrobъ та ін. 

На підтвердження пропонованої версії наведемо споріднені утворення: гідронім 

Збір (пот., л. Тисьмениці п. Бистриці-Тисьменицької п. Дністра; утв. злиттям пот. 

Грішний, Радичевий і Шумівка; нп Унятичі, Івана Франка, Снятинка, Старе Село, 

Смільна, Михайлевичі Дрогобицьк. р-ну Львів. обл. [467, с. 209]; варіанти Zber, 

Zbior, Zbor [740, XIV, сс. 515, 524]) ~ збір ‘зібрання’ [463, 2, с. 124], діал. збірати 

‘збирати’, одне зі значень якого вказує на збирання, нагромадження води [158, 1, 

с. 284], пол. Zbiornik – назва пот. в басейні Варти [713, с. 182]. Щодо зв’язку 

гідроніма Збора з румун. zbiera, то така етимологія виглядає менш імовірною 

через відсутність у місцевому діалектному словникові будь-яких дериватів від цієї 

основи. 

Назву пот. Корманýл (пр. Дністра; с. Кормань Сокирянськ. р-ну Чернівец. 

обл. [467, с. 271]) пояснюють як результат романізації слов’янського Корман 

унаслідок додавання суфікса-артикля ч. р. -ул [261, с. 310; 587, сс. 147–148]. Щодо 

схожої словотвірної адаптації слов’янського гідроніма в східнороманському 

мовному оточенні пор. гідронім Рэутулуй (п. Реуту) ‹ Рэут-ул-уй (він же Реуцель, 

див. далі). Справді, дністерський гідронім Корман має паралелі в тих 

східнослов’янських регіонах, де східнороманський мовний вплив не відзначений, 
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наприклад: рос. Корман – гідронім у басейні Оки [479, с. 210], Курман – 

потамонім у колишній Пермській губ. [766, II, с. 628]. Крім цього, на різних 

теренах Славії зафіксовано назви із суфіксально не розширеною основою Корм-, 

наприклад, укр. р. Корма в басейні Тетерева [467, с. 271] та ін. Наведені назви 

обґрунтовано етимологізують у системі лексики словотвірного гнізда *kъrm- на 

позначення предметів (об’єктів) вигнутої форми, мотивованого і.-є. *(s)ker- 

‘гнути, згинати; крутити, вертіти’ в ступені редукції о-ряду [261, сс. 294, 301; 587, 

сс. 147–148]. Семантику гідронімооснови назви Корман допомагають відновити 

апелятивні аналоги в лексиці слов’янських мов, наприклад: зх.-укр. кóрман, 

курмáн ‘міцна сукана мотузка’, ‘один із чотирьох мотузків, якими підв’язують 

дитячу колиску’ [158, 1, сс. 367, 391], болг. діал. корман, курман ‘верхня частина 

лемеша в плузі’, ‘ручка плуга’, серб. корман ‘задня частина човна, корма’, слвн. 

kôrman ‘т. с.’, пол. kurman ‘скручена мотузка’ ‹ псл. *kъrmanъ [261, сс. 306–307]. 

Відповідно до викладених фактів установлюємо семантику гідронімооснови назви 

Корман › Корман-ул: *‘річка з вигнутим (звивистим руслом)’. 

Назва р. Клошка (пр. Реуту п. Дністра; у Сороцьк. пов. колишньої 

Бессараб. губ. [336, с. 29; 766, I, с. 352]), безперечно, не пов’язана з молд. клóшкэ 

‘квочка’ [352а, с. 289] з огляду на семантику. Можна припустити, що формальна 

структура цього гідроніма зазнала етимологічного переосмислення у зв’язку зі 

згаданим молд. клóшкэ. Не слід, проте, відкидати можливості фонетичної 

видозміни назви Клошка й на власне слов’янському ґрунті – у результаті 

дисиміляції -чк- › -шк-. У такому разі Клошка ‹ *Клочка ‹ *клочка – дериват із 

суфіксом -(ь)ка від дієслова клóкати ‘видавати короткі глухі звуки’, спорідненого 

із клокотіти ‘сильно кипіти’, пор. д.-рус. клокотъ ‘кипіння, шипіння’ [155, 2, 

с. 464], серб. діал. клок ‘джерело’, топонім Kloka в Сербії, які постали на базі 

рефлексів звуконаслідувального псл. *klok- [603, 10, с. 63]. На основі наведеного 

матеріалу для географічного апелятива *клочка можна відновити семантику 

*‘річка, яка «клокає» (шумить, вирує)’. На ймовірність такої мотивації 

опосередковано вказує те, що р. Клочка локалізована як притока Реуту ‹ псл. 

*revőtъ, що характеризував течію гідрооб’єкта (див. вище). 
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Лімнонім Крухля (п. Дністра; Одес. обл. [184, с. 49]) – фонетично 

видозмінена на молдавськомовному ґрунті слов’янська (українська) назва. У 

молдавській мові слов’янське г › х, пор. генетично українські топоніми на 

території Молдови: Холохора, Хулбоака, Хородиште [151, с. 31] ‹ Гологора, 

Глибока, Городище. Кінцеве -я деякі дослідники вважають молдавським 

топонімоформантом [184, с. 49]. Первісна форма гідроніма - Кругле ‹ круглий(-е) 

на позначення форми озера. Пор. численні гідроніми бб. Крýгла, яри Крýглий у 

різних регіонах України [467, сс. 292–293]. Трансформацію укр. Кругле › молд. 

Крухля підтверджує також другий складник гібридного гідроніма Пиреул-Кругла в 

басейні Пруту (л. Дунаю) на Чернівеччині (перший Пиреул ‹ молд. пыреу ‘потік’), 

який у місцевому східнороманському мовному оточенні функціонував у формі 

Крýхлей [221, с. 163]. 

Назва б. Реїна (п. Чорної Долини, басейн Дністра; Одес. обл.) відначена в 

«Атласе новоприобретенной области от Порты Оттоманской и присоединенной к 

Екатеринославскому наместничеству» (близько 1791 р.) у формі Реина [96, с. 72]. 

На думку авторів «Гідронімії Нижнього Подністров’я», гідронім Реїна / Реина 

може відбивати неповний запис молд. реынноит ‘відновлений’ [96, с. 72]. Таке 

пояснення малопереконливе з огляду на: 1) гіпотетичність неповного запису 

молд. реынноит як реын- і утворення на базі цього структурного елемента 

гідроніма Реїна; 2) труднощі мотивації семантики гідронімооснови Реїн- ознакою 

‘відновлена’. Принаймні таке тлумачення доонімного змісту назви гідрооб’єкта не 

підтверджують споріднені потамоніми. З огляду на це гідронім Реїна, якщо це, 

звичайно, графічно не спотворена назва, можна етимологізувати як давній 

слов’янізм у басейні Нижнього Дністра, припускаючи його постання з псл. *rějina 

‹ *rějati ‘штовхати, гнати’ (пор. д.-рус. рѣяти ‘штовхати, розштовхувати, 

відганяти’ [155, 5, с. 98], укр. рíятися ‘бродити […]’ [155, 5, c. 98], рос. заст. 

реять ‘стрімко рухатися, пересуватися повітрям, водою’ [558, c. 395], діал. рéять 

‘швидко текти’ [128, IV, c. 95], болг. рèя се ‘метушитися’ [47, 6, сc. 242–243]) +       

-ina. Щодо віддієслівних дериватів із цим формантом, то найбільш поширеними 

серед них були назви результатів дії [32, с. 11]. На можливість такого пояснення 
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вказує і паралель у південнослов’янському гідроніміконі – болг. Реùна река 

(місцевість Брезник), яку Й. Заїмов уважав похідною від антропоніма [179, ІІ, 

c. 606]. Однак немає вагомих заперечень для етимологізації болгарського 

гідроніма на основі болг. рèя се ‘метушитися’ (див. вище). Окремого коментаря 

потребує фонетика кореневої морфеми, яка в українськомовному середовищі 

повинна була б мати форму Рій- (псл. *ě › укр. і, за винятком поліських говорів) › 

*Ріїна. Голосний е в корені гідроніма Реїна можна пояснити або впливом 

російської мови (гідронім зафіксовано в російському джерелі), у якій *ě › е, або 

фонетичною адаптацією на східнороманському ґрунті, пор. гідронім Ренескурт у 

басейні Нижнього Дністра, перший компонент якого Рене- Ю.О. Карпенко 

виводив від д.-рус. рѣнь ‘мілина, низький берег’ › рен- у східнороманському 

мовному середовищі ще до переходу ѣ › і в українській мові [220, с. 38]. 

Реконструйований апелятив *rějina позначав, імовірно, швидку течію річки. Це 

дає підстави припускати, що в минулому балка Реїна була річкою зі швидкою 

течією. На підтвердження запропонованого пояснення етимона гідроніма Реїна 

вказує назва західноєвропейської р. Рейн (вп. в Північне море) ‹ Rēnos, основа 

якого етимологічно споріднена з д.-інд. rináti ‘текти, литися’, псл. *rinőti ‘ринути’ 

[155, 5, c. 79]. Етимологічний зв’язок гідроніма Реїна з рос. діал. рéина 

‘шибениця’ [464, 35, с. 43] малоймовірний із семантичних міркувань (ця лексема 

утворилася на основі рéя *‘поперечний брус’, пор. рос. рéя ‘поперечний брус на 

щоглі, до якого кріпиться парус’ [546, ІІІ, c. 463], фонетичний варіант раина 

‘шибениця’ ‹ рая ‘рея’ [426, ІІ, c. 195]). 

Гідронім Реуцель (р., п. Реуту п. Дністра; варіант Рэуцел [151, с. 63]) – 

результат фонетично-морфологічної трансформації на ґрунті молдавської мови 

слов’янського за походженням гідроніма Реут (див. вище), на що, зокрема, 

вказував і О.М. Трубачов [525, с. 229]. З погляду словотвору Реуцель ‹ Реут + 

демінутивний суфікс -ел(ь) [459, с. 334], пор. дериваційно споріднений гідронім 

Серетель (п. Малого Серету п. Серету л. Дунаю; Сторожинецьк. р-н Чернівец. 

обл.; варіант Серецел, Serecel [467, с. 499]). 
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Структурно-семантичний аналіз гідронімів Ботна, Булата (Болата), 

Добруша, Зборшора, Клошка, Корманул, Крухля, Реїна, Реуцель уможливлює такі 

висновки: 1) гідроніми в цілому і в басейні Дністра зокрема – активні учасники 

міжмовної взаємодії, унаслідок якої відбувається їх фонетична, словотвірна і 

семантична трансформація; 2) тривале співжиття слов’янського (українського) і 

східнороманського населення на території Прикарпаття (окресленої басейнами 

Верхнього й Середнього Дністра) й у Нижній Наддністрянщині позначилося на 

адаптації генетично слов’янських гідронімів до фонетичної (Ботна, Булата 

(Болата), Крухля, Реїна) і словотвірної (Добруша, Зборшора, Корманул, Реуцель) 

систем молдавської та румунської мов або ж на семантичному переосмисленні 

деяких назв (Клошка). 

 

Висновки до РОЗДІЛУ 3 

 

Слов’янський пласт гідронімікону Дністра найчисельніший. З погляду 

хронології виникнення в його складі виокремлюємо пізньопраслов’янські 

утворення, гідроніми, що постали в давньо- і староукраїнський період розвитку 

української мови, пізньоукраїнські потамоніми, назви гідрооб’єктів із 

південнослов’янськими (болгарськими) структурними ознаками, а також 

генетично слов’янські потамоніми з трансформованою внаслідок 

східнороманських мовних впливів структурою. Належність гідронімів до кожної з 

цих груп обґрунтовуємо на підставі їх лінгвістичної характеристики. 

Основний критерій, на основі якого проаналізовані потамоніми відносимо 

до праслов’янських, – структурний (фонетика і морфемна будова, словотвірна 

форма назв гідрооб’єктів). Ґрунтуючись на ньому, в етимологізованих гідронімах 

виявлено ті риси, що втрачені в сучасній мові або непродуктивні з погляду 

змінених реалій її нинішнього функціонування. Переважна більшість генетично 

праслов’янських утворень басейну Дністра – назви, що постали способом 

онімізації народних географічних термінів. Твірні гідронімооснови – це реальні 

лексеми, що сформувалися на базі певного індоєвропейського кореня, 
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розширеного детермінативами, або ж утворилися в праслов’янський період за 

допомогою засобів, непродуктивних у сучасному слов’янському словотворенні. 

Частина таких апелятивів збереглася в діалектній лексиці української та інших 

слов’янських мов і внесена в спеціальні етимологічні словники, деякі з них, 

утрачені сьогодні в сучасному апелятивному лексиконі, відновлюємо способом 

лінгвістичної реконструкції. Це гідроніми Бар ‹ *barъ / *bara, Бугай ‹ *bugajь, 

Вертіп ‹ *vьrtъpъ, Глід ‹ *glodъ, Глуба ‹ *glőbъ(jь), Заболя ‹ *zabol’a (*zabolьjе), 

Збруч ‹ *sъbrőčь (*sъbručь), Звір ‹ *jьzvorъ, Калюс ‹ *kal’usъ, Кива ‹ *kyva, Луква ‹ 

*lőky, -ъve, Мелоча ‹ *mělъčь / *mělъča (*měločь / *měloča), Мита ‹ *myta, Онут ‹ 

*onutъ(jь), Ореб ‹ *arębъ(jь), Піжа ‹ *pěža, Плаве ‹ *plavъ / *plava, Реут ‹ *revőtъ, 

Розлуч ‹ *orzlőčь, Свір ‹ *sъvirъ / *sъvirь, Троян ‹ *trojanъ, Укрядь ‹ *ukrędь, Чев ‹ 

*čьvь, Чеча ‹ *Т’еча ‹ *tekja, Чечва ‹ *Т’ечва ‹ *tečьva, Шивна ‹ *ščavьnъ(jь) та ін. 

Семантику гідронімооснови цих назв мотивували ознаки, пов’язані з 

особливостями місцевого рельєфу, течії гідрооб’єкта, її фізично-акустичними 

параметрами, відтінком річкового дна, берегового ґрунту тощо. Таку внутрішню 

форму аналізованих гідронімів підтверджує семантика споріднених лексем, 

відображених у складі гідронімних паралелей на інших слов’янських територіях. 

З огляду на це зростає роль ареального чинника під час характеристики 

праслов’янських утворень, оскільки очевидні відповідники для дністерських 

гідронімів в інших слов’янських регіонах указують на їх (гідронімів) становлення 

в той період, коли в мові слов’ян діяли спільні закономірності. 

До праслов’янських дериватів відносимо також назви гідрооб’єктів, 

утворені способом трансонімізації суміжних топонімів (мікротопонімів, оронімів, 

ойконімів), в основі яких - або географічний апелятив із давніми структурно-

семантичними зв’язками на рівні слов’янських мов (*bukovina, *čerenъ / *čerenь, 

*čьrtežь, *obsъlnьje, *sisěka, *sokolъ, *terbežь та ін.), або давньослов’янський 

антропонім, оформлений архаїчним індивідуально-присвійним суфіксом *-jь 

(*L’utoměrjь / *L’utomirjь ‹ *L’utоmirъ / *L’utоměrъ, *Tumirjь / *Tuměrjь ‹ *Tumirъ / 

*Tuměrъ та ін.). 



367 

Список праслов’янських потамонімів, розглянутих у цьому розділі, 

доповнюють гідронімні архаїзми структурного рівня, які, з огляду на 

етимологічну непрозорість їхніх основ, раніше зближували з формально 

співзвучними словами (апелятивами й топонімами) неслов’янських мов, 

вважаючи їх запозиченнями або ж реліктовими субстратними назвами 

(іллірійськими, фракійськими, кельтськими, германськими). Це гідроніми Бутля, 

Бутивля, Жван, Жон, Мурахва, Стинава, Стрий, Черхава, Щирець та ін., 

етимологізування яких на ширшому слов’янському тлі, а також порівняння їх з 

«ізоглосами, що відбивають ідентичні словотвірні моделі» [394, с. 368], а не з 

формально схожими іншомовними коренями дало змогу встановити для них 

слов’янські етимони, знявши, таким чином, із цих назв відтінок іншомовності, й 

відновити форми праслов’янського лексичного (гідронімного) фонду: *butl’a, 

*Butivjь(-a), *čьrxava, *morky, -ъve, *stěnava (*stydnava, *sъtinava), *stryjь, 

*ščirьcь, *ženъ, *žьvanъ та ін.  

Отже, з часу закріплення слов’ян у Прикарпатті, зокрема на території, 

окресленої басейнами Верхнього й Середнього Дністра, а згодом переміщення 

якоїсь їхньої частини на Нижній Дністер на цих теренах розпочався активний 

процес слов’янського топонімотворення, що закономірно позначилося на 

переважно слов’янському (різному щодо хронології) характері гідронімії верхньої 

і середньої частин басейну Дністра. 

До групи давніх українських назв гідрооб’єктів басейну Дністра 

відносимо: 1) гідроніми з певними фонетичними змінами в структурі, аналіз яких 

дає змогу встановити часові межі розвитку певної словоформи (апелятива чи 

власної назви); 2) деривати із словотвірними формантами, непродуктивними в 

сучасній українській мові; 3) гідроніми, специфіка твірної основи яких дає 

підстави кваліфікувати їх як давні утворення; 4) потамоніми, зафіксовані в 

давньо- і староукраїнських писемних джерелах. На цих засадах етимологізуємо 

гідроніми Вівня ‹ Вовня ‹ *Вовна ‹ вовна ‘хвиля’ ‹ д.-рус. вълна, у якому ъ › о перед 

сонорним, а в групі -ъл- після занепаду ъ л › ў (орфограф. в), Бéрний ‹ *dьbrьnъ(jь), 

Вовк ‹ *Вългъкъ ‹ *vъlgъkъ, Збір ‹ *съборъ, Коросниця ‹ *korstьnica, Лосниця ‹ 
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*lъskъnica, Черлений ‹ д.-укр. чьрвленыи з дальшими фонетичними змінами на 

українському ґрунті, зумовленими занепадом зредукованих ь та ъ; Гинавка ‹ 

твірної основи *gybnav- зі спрощенням у групі -bn- › -n-, успадкованим 

слов’янськими мовами вже після розпаду праслов’янської мовної єдності; 

Восушка ‹ в-о(б)сушка (‹ *obsuxъ, *obsuxa) або *в-о(б)сужка (‹ *obsőga) з 

протетичним в-, форми з яким фіксують у текстах давньо- (рідше) та 

староукраїнського (частіше) періодів; Оленка як пізніший варіант до Олена ‹ 

Оленья ‘оленяча’ (‹ псл. *(j)e- (*elenь(jь) ‹ *elenъ / *elenь) › д.-рус. о). Гідроніми 

Смотрич ‹ д.-рус. съмотричь ‹ съмотр-ичь, Ушиця ‹ *ушица ‹ д.-рус. ушь ‘назва 

вологолюбної рослини’ також розглядаємо як давньо- чи староукраїнські з огляду 

на: 1) непродуктивність утворень із суфіксами -ич, -иця в зазначеній функції в 

сучасній українській мові; 2) фіксацію назв Смотрич, Ушиця в давніх українських 

пам’ятках ХІІ–ХІІІ ст. Назви Злобний ‹ твірної основи злобн-, малопродуктивної у 

сфері гідронімії й представленої в східнослов’янському топоніміконі; Лопотаний 

‹ дієприкметника *lopotanъjь на позначення шумливої води, закріпленого лише в 

дністерському гідронімі; Дзвиняч, Звиняч ‹ ст.-укр. звинѧщий ‘який дзвенить’ (у 

переносному значенні про воду), пор. іще ст.-укр. Звинячєє (XV ст.) – ойконім. 

У басейні Дністра представлені не лише архаїчні назви гідрооб’єктів 

праслов’янського рівня чи гідроніми, які сформувалися в 

давньо(старо)український період, але й хронологічно пізніші українські 

потамоніми, що становлять значний відсоток серед досліджуваних назв. Як 

відомо, до нового пласту гідронімів відносять переважно ті, що мають 

розгалужену словотвірну структуру і які утворені здебільшого від інших власних 

назв (антропонімів, ойконімів) [725, с. 274]. З-поміж аналізованих гідронімів до 

пізньоукраїнських зараховуємо ті, що утворилися в результаті онімізації 

етимологічно прозорих географічних апелятивів (Брідок, Гортань, Ріг, Фоса та 

ін.), трансонімізації суміжних мікротопонімів, ойконімів чи оронімів (Бригада, 

Вільшаник, Горохолина, Суходіл, Радохинці та ін.), а також морфологічним 

(суфіксальним) способом від антропонімів (Букачева, Луциків) або контактних 

назв поселень чи мікротопооб’єктів (Бабинка, Горошівський, Недільнянка).  
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На відносну молодість місцевої топонімної системи вказують також 

різноманітні прийменниково-іменникові конструкції, продуктивні в басейні 

Дністра. Це описові словосполучення з локативним прийменником (в, із-під, з-за, 

коло тощо), які об’єднують складники такої синтаксичної одиниці в єдину 

синтагму з цілісним змістом, наприклад: Кубані в Охабах, За Переліском, На 

Млаках, Потік з-за Полонинки. У гідронімії досліджуваного басейну відзначені 

також назви-орієнтири, що формально є безсуфіксними прийменниково-

іменниковими утвореннями в Н. в. одн. або мн., наприклад: Замлачки, Межихати, 

Підбереза та ін. З погляду діахронії їх, напевно, треба кваліфікувати як результат 

еволюції сполучень прийменник + іменник у непрямому відмінку. Проте частина 

таких назв могла постати і внаслідок онімізації відповідних апелятивів на зразок 

запісок, підділ.  

Зауважимо також, що, крім мовних (суфікси -ів-к-а (‹ -ов-к-а), -иха, -уха,    

-оват / -уват та ін., утворення з якими продуктивні в пізніші періоди розвитку 

української мови, а також деривати із суфіксами -ець, -ськ-, власне український 

характер яких підтверджують твірні основи таких гідронімів, переважно 

відойконімних), на пізнішу хронологію гідронімів указують і позамовні чинники 

– фізичні параметри самого гідрооб’єкта (незначні розміри: балки, потічки, 

поточини). 

Верхня, середня й нижня частини Дністра неідентичні з погляду кількості 

зафіксованих у них різномовних гідронімів. Найбільше таких утворень 

представлено в Нижній Наддністрянщині, особливо в межиріччях Дністра й 

Південного Бугу, Дністра й Дунаю. Це зумовлено тим, що на цій території в різні 

періоди відбувалися мовні контакти численного різноетнічного населення, що не 

могло не позначитися на місцевому гідроніміконі. Тут наявні як хронологічно 

різні слов’янські, так і неслов’янські назви.  

Серед слов’янських невелику групу становлять хронологічно пізні 

гідроніми, структура яких демонструє південнослов’янський вплив. 

Лінгвістичний аналіз назв Булгарка, Главан, Голямата Свиная, Граменова Балка, 

Данчувата Балка, Довбока, Долина Пояна, Заплази, Куньова Балка, Кустадинчена 
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Балка, Марциянската Балка, Матка, Мурлова Балка, Подкоренската Балка, 

Рудиева Балка уможливлює їх характеристику як болгарського фрагмента 

гідронімікону Нижнього Дністра. На це вказують передусім їхня морфологічна 

структура (розширення прикметникової основи означальними компонентами -ат, 

-та) й лексичний склад твірних основ, які мають паралелі в топоніміконі різних 

регіонів материкової Болгарії. Хронологічно це відносно пізній пласт у системі 

поліетномовного гідронімікону Нижнього Дністра, особливо в межиріччях 

Дністра й Дунаю, Дністра й Південного Бугу, який сформувався внаслідок 

входження переселенського болгарськомовного компонента в переважно 

східнослов’янське лінгвосередовище. Зазначені назви гідрооб’єктів демонструють 

різноманітні фонетичні зміни, зумовлені адаптаційними процесами: лабіалізація о 

› у під впливом попереднього губного (Булгарка, Мурлова), реалізація -л- › -ў- (в) 

(Довбока).  

Структурно-семантичні типи гідронімів болгарського походження 

Нижньої Наддністрянщини й прилеглих теренів відповідають основним 

гідронімним моделям, представленим на території Болгарії: 1) назви, пов’язані з 

природною (географічною) специфікою тієї місцевості, де засвідчені; 

2) відантропонімні гідроніми (часто за посередництвом ойконімів); 

3) відтопонімні гідроніми. З погляду словотвору більшість із аналізованих 

гідронімів можна об’єднати у дві групи: 1) відантропонімні посесиви + 

онімізований географічний апелятив бáлка: Граменова Балка, Данчувата Балка, 

Куньова Балка, Кустадинчена Балка, Мурлова Балка, Рудиева Балка; 

2) відтопонімні деривати із суфіксом відносної ознаки -ск- + онімізований 

географічний апелятив бáлка: Марциянската Балка і Подкоренската Балка. 

Інший дериваційний тип у місцевій болгарській гідронімії демонструють назви 

Главан – результат трансонімізації суміжного ойконіма Главан › Главани; Довбока 

і Матка – лексико-семантичні утворення від аналогічних географічних 

апелятивів; Заплази – виник способом лексикалізації словосполучення за Плази / 

плази ‹ за Плазами / плазами. 
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Болгарські гідроніми Нижньої Наддністрянщини й прилеглих територій 

розглядаємо як результат інфільтрації болгарського мовного елементу в 

інослов’янське (східнослов’янське) й неслов’янське (генетично тюркське – 

ногайсько-татарське, турецьке) лінгвосередовище, а не як продукт системного 

формування протягом століть. Прийшовши в зазначений регіон, болгарські 

переселенці застали тут уже сформовану топонімну (гідронімну) систему 

(переважно східнослов’янську й тюркську). 

У різні часи своєї історії слов’янське населення Верхньої, Середньої і 

Нижньої Наддністрянщини контактувало з неслов’янськами етносами, що 

спричинило появу в місцевому словникові, а отже, й у гідронімній системі не 

тільки генетично неслов’янських назв, але й гібридних утворень, у структурі яких 

поєдналися слов’янські й неслов’янські складники.  

Компактну групу в басейні Дністра становлять слов’янські за 

походженням гідроніми з трансформованою внаслідок східнороманських мовних 

впливів структурою. Це назви Ботна (Бодена), Булата (Болата), Добруша, 

Зборшора, Клошка, Корманул, Крухля, Реїна, Реуцель, які сформувалися в процесі 

слов’янсько (української)-східнороманської (румунської та молдавської) мовної 

взаємодії. Структура наведених назв відображає наслідки різноманітних 

інтерференційних процесів – фонетичних: Ботна ‹ *Бод(ь)на ‹ *бод(ь)на (‹ псл. 

*bъdьna) з метафоричною семантикою *‘заглибина круглої форми’, Булата ‹ 

Болата ‹ укр. болото, Крухля ‹ Кругла(-е), Реїна ‹ псл. *rějina ‹ *rějati ‘штовхати, 

гнати’ з імовірною рефлексацією ě › е в східнороманському мовному оточенні; 

морфологічних: Добруша (пор. численні східнороманські утворення із суфіксом    

-уша / -uşa [458, с. 747]), Зборшора ‹ контактного слов’янського Збора, 

оформленого румунським формантом -şora, Корманул ‹ слов’янського Корман + 

румун. -ул (суфікс-артикль ч. р.), Реуцель (Рэутулуй) ‹ слов’янського Реут + 

румун. (молд.) формант -ел(ь); семантичних: імовірне переосмислення гідроніма 

Клошка внаслідок його зближення з молд. клошкэ.  
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РОЗДІЛ 4. НЕСЛОВ’ЯНСЬКА ГІДРОНІМІЯ БАСЕЙНУ ДНІСТРА 

ХРОНОЛОГІЧНО ПІЗНІШОГО ПОХОДЖЕННЯ: СТРУКТУРА, 

ДООНІМНА СЕМАНТИКА, ЕТИМОЛОГІЯ 

Гідронімікон давно заселених ареалів із погляду свого походження, як 

відомо, не становить однорідної (етномовно) системи. Це зумовлено 

закономірностями його розвитку. Складно назвати регіони, історія яких пов’язана 

лише з одним етносом, оскільки в минулому на тій чи іншій території протягом 

коротко- або довготривалих періодів перебували різні народи, які більшою чи 

меншою мірою залишили свій слід у місцевій топонімії. У цьому контексті 

привертає увагу басейн Дністра, гідронімія якого формувалася впродовж багатьох 

століть у різнорідному мовному оточенні. Крім кількісно найбільшого, хоч і 

хронологічно неідентичного, слов’янського пласту, тут наявний досить значний 

прошарок неслов’янських назв, які з’явилися в цьому регіоні внаслідок 

міграційних процесів і міжетнічної взаємодії місцевого, слов’янського, населення 

з чужомовним. Отже, поява неслов’янських гідронімів у басейні Дністра 

історично зумовлена. 

У другому розділі пропонованого дослідження було порушено проблему 

функціонування дослов’янських назв у басейні Дністра (у його прикарпатській і 

причорноморській частинах), ймовірність постання яких зумовлена ранньою 

неслов’янською (переважно фракійською, частково іранською й фрагментарно 

германською) історією Наддністрянщини. У цьому розділі основну увагу 

зосереджуємо на хронологічно пізнішому шарі дністерської гідронімії, яка 

формувалася протягом кількасотрічних слов’янсько-східнороманських і 

слов’янсько-тюркських мовних контактів. Закономірним наслідком такої 

взаємодії стали, з одного боку, запозичення східнороманських (на теренах 

Верхньої, Середньої і Нижньої Надністрянщини) і тюркських (частково в ареалі 

Середнього й переважно Нижнього Дністра) словоформ, що закріпилися в 

місцевій (слов’янській) гідронімії. Зауважимо, що гідронімія, як підсистема 

лексики певної мови, підпорядкована її фонетичним і граматичним законам, 

завжди активно реагує на мовні контакти. З другого – зіткнення різних мовних 
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систем викликало численні адаптаційні процеси, які спричинилися до фонетичної, 

морфологічної та семантичної трансформації генетично неслов’янських назв у 

слов’янському середовищі. Виокремлення іншомовних та гібридних утворень у 

системі назв гідрооб’єктів басейну Дністра можливе лише на підставі ґрунтовного 

етимологічного дослідження неслов’янського фрагмента дністерського 

гідронімікону з акцентом на історично-фонетичному й ареальному критеріях [480, 

с. 63], які дадуть змогу встановити відносну хронологію їх (гідронімів) появи в 

указаному регіоні. 

 

4.1. Гідроніми зі східнороманськими мовними рисами 

 

Наддністрянщина – зона українсько-східнороманських контактів, які 

відбувалися тут упродовж тривалого часу і були спричинені різними факторами. 

Основний із них – міграція волохів із внутрішньокарпатської улоговини, що 

зумовило розширення східнороманського етнічного ареалу в Східному 

Прикарпатті. Унаслідок осадництва волохів у цьому регіоні виникають їхні 

поселення, які стали природними осередками функціонування румунської мови в 

місцевому українському оточенні. Крім цього, у XVI–XVII ст. на лівобережжя 

Дністра посилюється переміщення молдаван, які втікали зі своєї батьківщини від 

турецького поневолення. Молдавські втікачі на нових місцях освоювали вільні 

землі, засновуючи свої поселення. Природно, що така міжмовна (міждіалектна 

взаємодія) позначилася на словникові місцевого населення – як на його 

апелятивному, так і на онімному складниках (передусім на системі різних власних 

географічних назв, зокрема гідронімів – найстійкіших у часі nomina propria). 

Лінгвістичне дослідження гідронімікону Дністра на діахронійному рівні дає 

можливість виділити в його складі утворення, сформовані внаслідок українсько-

румунських і українсько-молдавських контактів. Вони представлені в різних 

частинах басейну Дністра – верхній, середній і нижній.  

У Верхній і Середній Наддністрянщині фіксуємо назви, які виникли в 

результаті українсько-румунської (Прикарпаття) та українсько-молдавської (в 
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межах Буковини та молдавсько-українського порубіжжя Східного Поділля) 

взаємодії. Поява румунських мовних елементів у цьому регіоні зумовлена 

волоською колонізацією Східних Карпат. Це було тривале в часі переміщення 

пастухів-волохів із центральних районів Трансільванії на північ Карпат, що 

завершилося в XVII ст. у Моравії [246, с. 309]. Дослідники слов’янсько-

східнороманських мовних зв’язків неодностайні щодо встановлення часу початку 

цієї міграції. Так, Й.О. Дзендзелівський уважав, що вона почалася приблизно в 

ХІ ст. і тривала в ХІІІ–XVI ст. [140, с. 112]. М.А. Мохов початкову дату 

розселення волохів пов’язував із ХІІ ст. [357, сс. 83–84], Ю.В. Шевельов і 

Г.П. Клепикова – із ХІІІ ст. [576, с. 988; 245, с. 25], К.Ф. Герман – із серединою 

XIV ст. [92, с. 38]. Очевидно, що переміщення волоського населення зі свого 

трансільванського осідку не могло початися раніше ніж із другої половини ХІ ст., 

адже переселення волохів спричинив натиск угорського етносу, який наприкінці 

ХІ ст. розширив свій вплив на східні території [153, с. 21]. Розбіжність у колі 

дослідників щодо датування початку міграції волохів на північний схід 

викликана, напевно, тим, що вони брали до уваги різний час проникнення східних 

романців на давньоукраїнські терени – раніше на Закарпаття, трохи пізніше (через 

карпатські перевали) – у Прикарпаття. Важливо, що наслідком цієї колонізації 

була українсько-румунська міжмовна і міжкультурна взаємодія, яку сьогодні 

відбивають контактні українські закарпатські, гуцульські, покутсько-буковинські 

і наддністрянські діалекти [539, с. 28].  

Ареною українсько-східнороманських мовних контактів була також і 

Нижня Наддністрянщина, де відзначені як румунські, так і молдавські 

(переважно) мовні впливи. Історія мовно-культурних взаємин українців і 

молдаван у вказаному регіоні сягає кінця XIV ст. Саме в цей період молдавани 

освоюють межиріччя Пруту й Дністра [459, с. 338]. Молдавська експансія на ці й 

прилеглі землі тривала і в наступні століття. Особливої інтенсивності переселення 

молдаван зі своєї етнічної території на лівобережжя Нижнього Дністра набуло в 2-

й пол. XVIII ст., спричинене політикою Російської імперії, яка заохочувала 

переселенців на відвойовані від турків території [537, с. 33]. Отже, 
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східнороманські запозичення в словникові українців Нижньої Наддністрянщини 

також історично зумовлені. 

У сфері нашої уваги в цьому підрозділі гідроніми, у структурі яких відбиті 

східнороманські мовні елементи28 – цілісні лексеми, основи, афікси; також назви 

гідрооб’єктів (генетично неслов’янські – румунські, молдавські), які зазнали 

фонетичної, морфологічної, семантичної адаптації в слов’янській (українській) 

топонімній системі. Мовним маркером східнороманських запозичень чи 

адаптованих на слов’янському мовному ґрунті назв є їхня фонетика і словотвірна 

структура. 

 

4.1.1. Відапелятивні гідроніми 

 

Кількісно найбільшу групу назв у дністерському гідроніміконі зі 

східнороманськими формальними ознаками становлять утворення, що постали 

способом онімізації відповідних географічних апелятивів (а також 

загальновживаних лексем на позначення розміру, форми чи інших якісних ознак 

гідрооб’єкта) або трансонімізації суміжних топонімів (мікротопонімів, оронімів), 

похідних від лексем із переважно географічною семантикою. Ці слова (загальні 

назви) слід кваліфікувати як прямі запозичення в тих українських діалектах у 

межах Наддністрянщини (буковинських, подільських, бойківських, 

наддністрянських, степових), які безпосередньо контактували зі 

східнороманським мовним середовищем. На Прикарпатті зоною інтенсивного 

насичення місцевих говорів східнороманськими запозиченнями є правобережжя 

р. Чорний Черемош (Вижницьк., Сторожинецьк. р-ни Чернівец. обл.) – верхів’я 

р. Серет (Верховинськ. р-н Івано-Франків. обл.) [244, с. 26]. Проілюструємо 

викладені міркування конкретними прикладами. 

                                                            
28 Термін східнороманський тут стосується двох мов балкансько-романської (східнороманської) підгрупи 
романської групи – молдавської (молдовської) та румунської. Ці мови близькоспоріднені, мають однакову 
граматичну будову. У середовищі сучасних лінгвістів переважає думка, що молдавська не окрема мова, а 
молдавський діалект румунської мови [297а, с. 424; https: uk. wikipedia. org/wiki/Молдовська_мова]. 
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Гідронім Бурбóня (пот., п. Дністра; с. Вітрянка Сокирянськ. р-ну Чернівец. 

обл. [467, с. 77]) Ю.О. Карпенко пояснював на основі місцевого апелятива 

бурбоня ‘заглибина в руслі, яку утворює вода, падаючи згори’ [221, с. 104]. Цю 

лексему трактуємо як фонетично вторинну форму (розподібнення л – р, можливо, 

під впливом відомого бурбонíти ‘бурхливо текти, шуміти (про воду)’ [155, 1, 

с. 299]) від діал. (буков.) бульбóна зі спорідненим значенням ‘найглибше місце в 

річці з постійним водоворотом’, ‘прірва, западина’ [466, с. 42]. Наведений 

гідрографічний апелятив – результат фонетичного освоєння на місцевому ґрунті 

східнороманського запозичення, пор., наприклад, румун. bulboánă ‘вир у річці’ 

[315, с. 117], молд. булбоáнэ ‘вир, ковбаня’ [155, 1, с. 222], у яких в 

українськомовному оточенні дифтонг оа в середині слова видозмінився в о [100, 

с. 9]. 

У складі трьох нижньодністерських лімнонімів Балта Алексій, Балта Буде, 

Балта Флоря (Одес. обл. [184, с. 47]) – опорний компонент Балта, мотивований 

географічним апелятивом молд. балтэ ‘калюжа, болото’ [502, с. 8], румун. báltă 

‘т. с.’ [315, с. 117], що вказував, напевно, на заболочені береги позначуваних 

гідрооб’єктів.  

Потамонім Будей (р., л. Ботни п. Дністра; тече на території Молдови [336, 

с. 30]) – результат онімізації географічного апелятива молд. будэй ‘джерело, 

колодязь’ [151, с. 61]. Щодо гідроніма Будéєва, зафіксованого на Буковині (як 

п. Пуцити п. Дністра; с. Вартиківці Кельменецьк. р-ну Чернівец. обл. [467, с. 73]), 

то пов’язувати його однозначно з місц. будéй ‘колода для водопою’, як це 

пропонував Ю.О. Карпенко, мабуть, не варто. Словотвірна структура цієї назви 

уможливлює її тлумачення не тільки як імовірно адаптованої молдавської форми 

до українських назв із суфіксом -ев, але і як питомого посесива від антропоніма 

Будей [405, с. 97]. 

На придністрянській території Молдови зафіксовано численні потамоніми 

з препозитивним компонентом Валя-, як-от: Валя-Боулуй (пот., нижче Реуту 

п. Дністра; нп Сороки), Валя-Бужор (пот., нижче Когильника між рр. Дністер і 

Прут; м. Кишинів), Валя-Калмацуй (р., нижче Когильника між рр. Дністер і Прут), 
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Валя-Кобушти (пот., пр. Дністра; с. Кобуска в колишньому Бендерськ. пов.), 

Валя-Кугурешт (р., п. Реуту п. Дністра; с. Кугурешти в колишній Бессараб. губ.), 

Валя-Лопушна (пот., пр. Когильника між рр. Дністер і Прут; неподалік від 

Кишинева), Валя-Речи (р., пр. Дністра; поблизу Сорок), Валя-Сатулуй (пот., 

пр. Реуту; у Сороцьк. пов. колишньої Бессараб. губ.), Валя-Сиркова (р., пр. Реуту 

п. Дністра; с. Сиркова в колишньому Оргіївськ. пов.) [766, I, с. 256]. У його основі 

– фонетично адаптована на східнослов’янському (українському) ґрунті форма 

молд. вале ‘долина’ [352а, с. 107]. Зрозуміло, що на формування цілісної 

семантики наведених назв вплинуло також і значення постпозитивних 

(означальних) компонентів Боулуй, Бужор, Калмацуй, Кобушти, Кугурешт, 

Лопушна (Лэпушна), Речи, Сатулуй, Сиркова, що вказували переважно на 

локалізацію гідрооб’єктів у межах відповідно названих поселень чи поблизу 

суміжних водойм. 

Лімноніми Великий Лак і Малий Лак (між Кучурганським лиманом 

Чорного моря і Турунчуком; біля с. Градениці Одес. обл. [96, с. 17]) містять у 

своєму складі компоненти: стрижневий Лак – результат онімізації 

гідрографічного апелятива молд. лак ‘озеро’ [96, с. 17], означальні Великий ‹ 

велúкий і Малий ‹ малúй у функції диференціації. 

Гідронім Гертіп (б., басейн Дністра; с. Гертопи Котовськ. (тепер 

Подільськ.) р-ну Одес. обл. [467, с. 130]; як Гертоп, л. Тилігулу, басейн Дністра 

[187, с. 91]) утворений на базі укр. діал. гертíп, гиртóпи ‘яри, вибоїни’ [155, 1, 

с. 509], місц. гиртóп ‘назва частини села на горах, вибоїнах’ [473, с. 52] ‹ молд. 

хыртоп ‘вибоїна’, румун. hirtop ‘т. с.’ [155, 1, с. 509; 402, сс. 77–78]29.  

Назва р. Гирла (вп. в оз. Катлабуг; Ізмаїльськ. р-н Одес. обл. [467, с. 131]) – 

лексико-семантичний дериват від апелятива гирла, запозиченого зі 

східнороманських мов, пор. румун. girlă ‘потік, відгалуження річки’ [91, с. 11]. 

                                                            
29 У слов’янському топоніміконі органічні назви на зразок укр. Вертíп (басейн Дністра; с. Яблуниця Надвірнянськ. 
р-ну Івано-Франків. обл. [467, с. 98] ‹ вертéп ‘печера; непрохідна ущелина; провалля; балка з болотом’ ‹ псл. 
*vьrtъpъ [155, 1, с. 35]. 
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Споріднені топоніми відзначені на Буковині30 – мікротопонім Гирла [564, с. 196] й 

у Молдові – гідронім Гырла [151, сс. 60–61].  

Мікрогідронім Глибóка Рúпа (б., п. Кучурганського лиману, басейн 

Дністра; Одес. обл. [96, с. 24]) – утворення від географічного апелятива рúпа 

‘вибоїна’, ‘високий стрімкий берег, урвище’, запозиченого зі східнороманських 

мов, пор. румун. rîpa ‘обрив, прірва, провалля’, молд. рыпэ ‘обрив, яр’ [155, 5, 

с. 79]. Згодом до цієї назви було додано означення – компонент Глибока ‹ 

глибóкий(-а), що уточнював фізичні параметри гідрооб’єкта. 

Назва б. Тятра (л. Кучургану л. Турунчука л. Дністра; Одес. обл. [96, 

с. 91]) – фонетично вторинна форма (зі змінами п’ › т’, можливо, під впливом 

наступного т) від Пятра ‹ молд. пятрэ ‘камінь’ [96, с. 91]: ‘кам’яниста (про 

характер дна, берегів) балка’. Таке пояснення підтверджують румун. топоніми 

Piatra ‹ piatră ‘камінь’ [664, с. 119]. Щодо мотивації гідронімооснови пор. іще 

семантично споріднені укр. назви гідрооб’єктів – бб. Кам’янá (басейни 

Азовського моря, Дніпра, Сіверського Дінця), Кам’янúста (басейни Азовського 

моря і Дніпра [467, сс. 233–235]). 

Гідроніми Фонтáни (р., л. Великого Куяльника, вп. в Чорне море між 

рр. Дністер і Пд. Буг; варіант Кошача [467, с. 85]), Велúкий Фонтáн (б., 

л. Дністра; Одес. обл. [96, с. 18]) не пов’язані із сучасним фонтáн ‘водограй’ [155, 

6, с. 118]. Ці назви – результат онімізації молд. фынтынэ ‘джерело, колодязь’ із 

дальшою його фонетичною адаптацією на українському ґрунті. Пор. іще 

споріднені гідроніми Фонтáна (Чернівец. обл.), Фонтáнка (Одес. обл. [467, 

с. 588]), топонім Фонтына в колишній Бессарабській губ. [459, с. 343]. 

У гідроніміконі Дністра зафіксовано чимало романізмів, семантика основ 

яких мотивована різними якісними ознаками (форма, розмір, смак, запах тощо). 

Гідронім Кетрóса (р., п. Дністра; між рр. Жванець і Мурованка; с. Лівинці 

Кельменецьк. р-ну Чернівец. обл. [467, с. 245]) виник у східнороманському 

                                                            
30 Східнороманський внесок у буковинську топонімію досить значний, найповніше проявився в період XVI–
XVIII ст. [219, с. 214]. Привертають увагу, зокрема, східнороманські географічні апелятиви, що проникли в 
українські буковинські говірки [403, с. 76], які, онімізуючись, переходили в місцеві топоніми (гідроніми). Проте 
східнороманські топоніми, незважаючи на свою чисельність, виявляють у цьому регіоні всі ознаки вторинності. 
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мовному середовищі, про що свідчить його фонетика, яка демонструє 

характерний для румунської і молдавської мов перехід п › к (ch) [538, с. 179]. В 

основі назви – молд. петроасэ – форма ж. р. від петрос ‘кам’янистий’ [221, 

с. 136], що мотивувала семантику гідронімооснови назви ознакою ‘кам’янисте 

русло річки’, пор. іще румунський топонім Chetroasa (‹ Petroasa [664, с. 90]). 

Назва гідрооб’єктів Ларга (1) б., л. Кучургану л. Турунчука л. Дністра; 

Одес. обл. [96, с. 56]; 2) р., п. Ботни п. Дністра) – результат фонетичної адаптації 

молд. ларгэ ‘широка’ [96, сс. 56–57] зі зміною молд. э › а на українському ґрунті 

[538, с. 179], пор. ще топонімні паралелі: укр. р. Лáрга (л. Пруту л. Дунаю; 

Чернівец. обл. [467, с. 310]), румун. Larga – топонім [664, с. 114]. 

Гідронім Миндра (б., л. Кошарки, пр. Кучургану л. Дністра; Одес. обл. [96, 

с. 62] ‹ молд. миндрэ ‘гарна’ з дальшою зміною кінцевого молд. э › укр. а (див. 

вище). 

Семантику гідронімооснови назви р. Пуцúта (п. Дністра; нп Вартиківці, 

Мшанець Кельменецьк. р-ну Чернівец. обл. [467, с. 453]) характеризує ознака 

‘смердюча’, відображена в молд. ымпуцит ‘протухлий’ ‹ ымпуци ‘смердіти’ [352а, 

с. 738]. Топонімні аналоги поширені в тих регіонах України, де проживало 

східнороманське населення, наприклад: мікротопонім Пуцита (смт Кельменці 

Чернівец. обл. [381]), топонім Пуцыта в Південній Бессарабії [219, с. 200], пор. 

також споріднені топоніми на території Румунії: Impuţita, Gîrla Impuţită, Impuţitul 

[664, с. 120]. На універсальність такої номінаційної моделі в гідронімії вказує, 

наприклад, укр. назва р. Смердяча в басейні Пд. Бугу [467, с. 511]. 

Лімнонім Ротундо (між Дністром і Турунчуком; нижче від с. Коротне 

Одес. обл. [96, с. 75]) – результат онімізації молд. ротунд ‘круглий’ [96, с. 75], що 

характеризував назву гідрооб’єкта за формою: ‘кругле (озеро)’. Фіналь -о в назві 

озера зумовлена граматичним узгодженням прикметника ротунд з іменником 

озеро. Морфологічна адаптація лімноніма Ротунд › Ротундо відбулася на 

українськомовному ґрунті. Пор. ще споріднені топоніми – назви орооб’єктів 

Ратýнда, Ратýндул на Прикарпатті [80, с. 462]. 
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Назва р. Сарáта (вп. в лиман Сасик між рр. Прут і Дністер; смт Сарата 

Одес. обл. [467, с. 487]) – адаптована на українськомовному ґрунті форма від 

молд. сэрат ‘солоний’ – дериват із суфіксом -ат- від іменника саре ‘сіль’ [459, 

с. 343]. Топонімні аналоги поширені як в українських регіонах зі значним 

східнороманським мовно-культурним впливом – гідроніми Сарата в басейні 

Пруту (Івано-Франків. і Чернівец. обл. [467, с. 487]), так і на території Румунії: 

пор. численні топоніми Sărata Baniului, La Sărata, Sărata-Coman, Poiana Sărata та 

ін. [664, сс. 125–126]. З огляду на словотвірну структуру гідроніма Сарата й 

ареал споріднених утворень на території Румунії малопереконливою видається 

гіпотеза Р.М. Козлової про слов’янське походження назви Сарата ‹ псл. *saratъ ‹ 

*sar- ‹ і.-є. *ser- ‘текти, рухатися’. За версією дослідниці, молд. сэрат, румун. 

sărat – запозичення зі слов’янських мов [265, сс. 205–206].  

Гідронім Скýрта (б., л. Дністровського лиману; м. Овідіополь Одес. обл. 

[96, с. 79]) – фонетично адаптована форма від молд. скуртэ ‘коротка’ [352а, 

с. 584]. Щодо споріднених гідронімів пор. назву пот. Скýртул (басейн Тиси; 

Закарпат. обл. [467, с. 509]) ‹ Скурт-ул, топоніми на території Румунії Scurta, 

Valea Scurtă, Scurtul та ін. [664, с. 127]. Інакше пояснює дністерські гідроніми 

Скурта, Велика і Мала Скурта Р.М. Козлова: як континуанти псл. *skъrta з 

ознакою кривизни [261, с. 128].  

Назва рр. Стрúмба (1) л. Ворони п. Бистриці-Надвірнянської п. Бистриці 

п. Дністра; поч. у м. Надвірна; нп Стримба, Лісна Тарновиця, Перерісль, Камінна 

та ін. Надвірнянськ. р-ну; Нижній Березів Косівськ. р-ну; 2) пр. Люшецького 

л. Свічі п. Дністра; с. Новошин Долинськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, с. 533]) 

має топонімні паралелі – ороніми Стримба в цьому ж регіоні ‹ місц. стримба 

‘стрімка гора’ [79, с. 444]. Це може вказувати на вторинність гідроніма Стримба 

щодо відповідного ороніма. Однак ознака ‘крива’, відбита в румун. strimb 

‘кривий’ [657, сс. 74, 139], може свідчити і про первинність гідроніма, як, до речі, 

вважав О.М. Трубачов [525, с. 263], пор. у цьому контексті типологічно 

споріднені укр. гідроніми з основою Крив- у різних регіонах [467, сс. 283–287]. 
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Окрему групу в басейні Дністра становлять генетично східнороманські 

гідроніми, мотивовані фітономенами. Їх також відносимо до назв-характеристик 

за певною ознакою, незважаючи на їхню іменникову (у деяких випадках 

фонетично видозмінену), а не прикметникову форму. 

Назву б. Гладиш (л. Фрасини, басейн Дністра; Одес. обл. [96, с. 24]) 

кваліфікуємо як генетичний східний романізм на підставі апелятивного 

відповідника румун. gladiş ‘різновид клена’ [108, с. 52]. Пропоноване пояснення 

підтверджує й локалізація гідроніма Гладиш як притоки Фрасини. Назва Фрасина 

(Фрасине) ‹ молд. фрасин ‘ясен’ [96, с. 92]. Таким чином, малоймовірною 

видається етимологія гідроніма Гладиш у зв’язку з географічним апелятивом 

*гладиш, пор. укр. діал. глáдиш ‘яйце’ [155, 1, с. 287], пол. gładysz ‘невеликий 

камінь, відшліфований водою’ [741, I, с. 838]. У контексті викладеного 

відновлюємо внутрішню форму гідроніма Гладиш – *‘кленова балка’. Пор. 

семантичні відповідники - укр. бб. Кленóва, Кленóвий у басейнах Дніпра, Міусу, 

Сіверського Дінця, Тиси [467, сс. 252–253]. 

Гідроніми Пера (бб.: 1) л. Дівки; с. Кістельниця (колишнє Перешори) Одес. 

обл.; варіант ов. Перъ; 2) п. Рубалової, басейн Дністра; та сама обл. [96, с. 67]) 

похідні від молд. пэр ‘груша’ з дальшим граматичним узгодженням із лексемою 

балка. Ці гідрооб’єкти так названі, очевидно, через відповідні деревні насадження 

на їхніх схилах. Пор. укр. семантичні аналоги: Грушéва – назва балок у басейнах 

Дніпра, Міусу, Сіверського Дінця, Грушовá – у басейнах Дніпра й Сіверського 

Дінця [467, с. 159]. 

Назва б. Сольча (л. Кучургану л. Турунчука л. Дністра; Одес. обл. [96, 

с. 80]) – структурно видозмінена (в місцевому українськомовному оточенні) 

форма від Сал(ь)ча ‹ молд. салче ‘верба’ [96, с. 80]. На підтвердження 

пропонованої етимології наведемо молдавські й румунські топонімні паралелі 

Салчие [151, с. 68], Salca, Salcea, Salcia [664, сс. 99–100]. Така номінаційна модель 

представлена і в українському гідроніміконі: назви бб. Вербóва (басейни Дніпра, 

Кальміусу, Сіверського Дінця), рр. Вербóвá (басейни Дніпра, Середнього Дністра 

[467, с. 97]). 
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4.1.2. Відтопонімні гідроніми 

 

У прикарпатській частині басейну Дністра відзначено ряд генетично 

східнороманських гідронімів, що виникли способом трансонімізації ідентичних 

назв орооб’єктів, мотивованих відповідними географічними апелятивами. З цього 

приводу зауважимо, що східнороманські елементи в словникові населення 

досліджуваного регіону, крім інших тематичних груп, досить часто представлені в 

лексиці на позначення об’єктів гірського ландшафту. Це зумовлено тим, що 

географічна номенклатура безпосередньо характеризувала природне середовище 

перебування пастухів-волохів [134, с. 302].  

Так, на відоронімне походження гідроніма Грун (потч., л. Стрия; с. Верхнє 

Висоцьке Турківськ. р-ну Львів. обл. [329, с. 18]) вказує географічний апелятив 

грун ‘горб’, ‘горб на схилі гори’, який має фонетичний варіант ґрунь ‘вершина 

гори’, ‘гірський хребет’, ‘гора, покрита лісом’ [320, с. 225]. Цю лексему вважають 

запозиченням із румунської мови [155, 1, с. 606; 651, сс. 300–307; 243, сс. 93–94, 

106]. Щодо варіантності г / ґ у грун(ь) / ґрунь, то вона може свідчити про два 

періоди запозичення цього слова з румунської: 1) давніший (до ХІІІ ст.), коли 

іншомовне g в українських (карпатських) і словацьких діалектах перейшло в г, h; 

2) пізніший: іншомовне g було засвоєне в контактних із румунським середовищем 

українських діалектах як чуже й передавалося фонемою ґ [651, сс. 304–305]. 

Очевидно, укр. (карпат.) грун(ь) було запозичене зі східнороманських говорів ще 

до XV ст., оскільки після цього періоду, як зазначає Р.Я. Удлер, румунське ń › j 

[539, с. 31]. Відомі також спроби з’ясувати походження карпатського оротерміна 

грунь і на слов’янському ґрунті [91, с. 11; 289, с. 53; 240, сс. 19–20]. Основним 

аргументом прихильників слов’янської генези лексеми грунь було її поширення в 

різних слов’янських мовах, зокрема в несуміжній із українськими карпатськими 

говорами російській, а також широкий ареал (понад 200) похідних топонімів у 

слов’янських Карпатах. Однак ареальний чинник не завжди вказує на питомість 

того чи того апелятива на певній території. Щодо гідронімів Грунь, відзначених 

на Лівобережній Україні, а також на території Росії [766, I, сс. 532–533], то ці 
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назви постали на основі оротерміна грунь, перенесеного на лівий берег Дніпра 

внаслідок переселення українців із Прикарпаття в XIV–XV ст. [494, сс. 178–192]. 

Етимологічний аналіз апелятива грун(ь) дає більше підстав уважати його 

румунізмом (‹ лат. *grunnium [538, с. 31]; румун. grun ‘свиняче рило’ [651, с. 307] 

перейшло у сферу географічної термінології, набувши метафоричне значення 

‘пагорб, узгір’я’31, пор. ще топоніми Grunjul ‹ grunj ‘шматок землі, брила’ на 

території Румунії [664, с. 30]), аніж зближувати з псл. *grőda [91, с. 11]. 

Викладене вище схиляє до думки, що географічний апелятив грун(ь) поширився в 

Східних Карпатах унаслідок волоської колонізації [651, с. 306]. 

Назва пот. Мáґура (п. Сигли п. Опору п. Стрия п. Дністра; с. Либохора 

Сколівськ. р-ну Львів. обл. [329, с. 44]) – трансонімізована форма суміжного 

ороніма Мáгура (с. Опорець Стрийськ. р-ну Львів. обл. [382]) ‹ географічного 

апелятива магура ‘висока гора’ [320, с. 236] ‹ румун. măgúră ‘гора, височина, 

горб’ [155, 3, с. 356], пор. іще топоніми Мэгура на території Молдови [459, с. 348] 

‹ молд. мэгурэ ‘гора, горб’ [155, 3, с. 356]. 

Гідроніми Плай (1) потч., л. З-під Причілля п. Зубриці л. Майдану 

п. Стрия; с. Зубриця Турківськ. р-ну; 2) пот., п. Головської л. Зубриці л. Майдану 

п. Стрия; с. Головеське того самого р-ну; 3) п. Сопотянки п. Стрия п. Дністра; 

с. Сопіт Сколівськ. р-ну Львів. обл. [329, с. 53]) похідні від суміжних 

мікротопонімів (на зразок кут. с. Плай у с. Нижня Рожанка Сколівськ. р-ну Львів. 

обл. [382]), які зберігають структурно-семантичний зв’язок із поширеним у 

Карпатському регіоні географічним апелятивом плай ‘рівне поле’, ‘гірська стежка 

або дорога’ [384, 2, с. 78] – запозичення з румунської мови (румун. plai ‘полонина, 

плоскогір’я; країна, край’, яке пов’язують із лат. *рlagius ‘країна, область’ [155, 4, 

с. 423]). На давність засвоєння румун. plai в карпатських говорах української мови 

вказують численні суфіксальні деривати від цієї основи, наприклад: бойк. плайóк 

‘рівне поле’, ‘гірська стежка або дорога’ [384, 2, с. 78], плаїчóк ‘т. с.’, закарпат. 

поплайщина (назва пов’язана з розрахунками у вівчарстві [155, 4, с. 423]). 
                                                            
31 Стосовно схожого переосмислення семантики ‘частина тіла’ → ‘географічне поняття’ пор. псл. *rъtъ ‘рот, дзьоб’ 
→ ‘мис, виступ’ [155, 5, с. 127]. 
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Назву р. Царилýнга (п. Дністра між рр. Криниця й Довгий; Чернівец. обл. 

[467, сс. 596–597]) етимологізують то як східний романізм, то як генетично 

слов’янське утворення. Ю.О. Карпенко вважав цей гідронім дериватом від 

лексикалізованого словосполучення молд. царэ лунгэ ‘довга територія’, 

пов’язуючи його мотивацію з ознакою ‘річка, що тече такою місцевістю’ [221, 

с. 199]. Натомість Р.М. Козлова трактує цю назву як утворення з первісно 

слов’янським складником Цара ‹ *Sara (‹ і.-є. *ser- ‘текти’), який зазнав 

структурної трансформації на східнороманському ґрунті внаслідок додавання 

постпозитивного молд. лунга [265, сс. 79–180]. Переконливішою видається перша 

версія як із огляду на етимологічно підтверджений зв’язок багатозначного румун. 

ţara ‘країна, область, край, місцевість’ і лат. terra ‘земля, край, країна’ [155, 6, 

сс. 228–229], так і через закріплення східнороманського мовного елементу в 

значній частині топонімів Північної Буковини. Зважаючи на негідрогронімну 

семантику компонентів гідроніма Царалунга, його слід трактувати як результат 

трансонімізації відповідного мікротопоніма. 

 

4.1.3. Гідроніми із суфіксально ускладненою основою 

 

Значна кількість дністерських гідронімів демонструє свою 

східнороманську природу на підставі морфемних ознак – як основ, так і суфіксів. 

У структурі цих назв виокремлюємо суфікси -луй, -ул(ь), -уша, -ой, -уц- та ін., які 

оформлюють конкретні апелятивні основи. Наведені афікси відображає також 

словник сучасних молдавської і румунської мов. З-поміж різних суфіксальних 

типів східнороманських гідронімів у басейні Дністра переважають назви з 

формантом -ул(ь), який виконує функцію означального артикля ч. р. 

(приєднувався до основ іменників, що закінчувалися на приголосний). 

Гідронім Ардзялýша (р., пр. Глибокого л. Мізунки л. Свічі п. Дністра; 

Сколівськ. р-н Львів. обл. [467, с. 23]) можна порівнювати з назвами 

пот. Ардзялýжа (п. Пруту л. Дунаю; с. Микуличин Надвірнянськ. р-ну Івано-

Франків. обл. [467, с. 23]), Ардзялýжний (пот., л. Зелениці п. Бистриці-
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Надвірнянськ. п. Дністра; с. Зелена Надвірнянськ. р-ну Івано-Франків. обл. [80, 

с. 14]), які мають спільну основу Ардзял- і фонетично відмінні суфіксальні 

частини -ужа / -уша, що відрізняються лише за дзвінкістю / глухістю 

приголосного. Серед споріднених назв укажемо ще буковинський гідронім 

Арджів (басейн Серету л. Дунаю; Чернівец. обл.; варіант Арджел [467, с. 23]), 

ороніми Арджелужа, Ардзялужна, мікротопоніми Арджелужа на Прикарпатті 

(Івано-Франків. обл. [80, с. 14]). Наведені назви дослідники одностайно 

етимологізують як східнороманські, пояснюючи їх у зв’язку з молд. аржилэ 

‘глина’ чи румун. argilos ‘глиняний’ [657, с. 83; 221, с. 95; 80, с. 14]. 

Погоджуємося з попередниками щодо зазначеного етимона цих назв. Стосовно 

дністерського потамоніма Ардзялуша, то його слід аналізувати як назву, 

фонетично трансформовану в українськомовному середовищі, мотивовану румун. 

argil- ‘глиняний’ + суфікс -uş- (поширений у румунських запозиченнях, засвоєних 

карпатськими говорами української мови [458, с. 747]). Семантику 

гідронімооснови назви Ардзялуша мотивувала ознака *‘водойма з глинистими 

(в’язкими) берегами’, яку підтверджують споріднені укр. назви гідрооб’єктів з 

основою Глин- у різних регіонах [467, сс. 136–137]. 

Потамонім Боулýй ідентифікований як доплив Заколів (л. Чаги 

л. Когильника в межиріччі Дністра й Дунаю; Тарутинськ. р-н Одес. обл. [23, 

с. 106]) містить основу молд. боу ‘віл’ [352а, с. 89], ускладнену афіксом -луй. 

Внутрішню форму назви характеризувала ознака *‘потік, із якого пили воду воли 

(напевно, худоба взагалі)’. 

Назву р. Брезóй (л. Сарати, вп. в лиман Сасик (Кундук) у межиріччі 

Дністра й Пруту; Одес. обл. [467, с. 69]) В.В. Лучик кваліфікує як 

східнороманську, утворену в молдавському середовищі від південнослов’янської 

антропонімооснови Брез- / Бряз- за допомогою суфікса -оая в релятивно-

атрибутивній функції [308, с. 64]. Версію про відантропонімну природу гідроніма 

Брезой уважаємо малопереконливою через те, що, по-перше, деривати від власних 

назв оформлені суфіксами присвійності, а не відносності, по-друге, суфікс -оая на 

українському ґрунті мав би форму -оя (румунське -оа- в середині слова в 
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адаптованих українських формах реалізувалося в о [100, с. 9]). На наш погляд, 

гідронім Брезой можна тлумачити як онімізовану форму від субстантива *брезой 

‘білий’, який відновлюємо на основі молд. брезе (бряз) ‘білобровий (про тварин)’ 

[352а, с. 94]. Таку мотивацію семантики гідронімооснови назви Брезой 

зумовлювала, напевно, ознака білого кольору, що вказувала на відповідний 

відтінок берегового ґрунту. Щодо суфіксального оформлення цієї лексеми пор. 

іще подібні молд. будурóй ‘чан’, ‘дерев’яна колода’ ‹ будур ‘видовбане з колоди 

корито для води’ [352а, с. 94], румун. ţuţuroi ‘потік’ ‹ ţuţura ‘смикати, тягти’ [451а, 

с. 1493]. 

Гідронім Лунгýця (пот., п. Лунги пр. Ялпугу, вп. в оз. Ялпуг між рр. Дністер 

і Прут; Болградськ. р-н Одес. обл. [467, с. 331]; варіант Лунгуца [459, с. 335]) – 

утворення з демінутивним суфіксом -уц- від контактної назви р. Лунга ‹ молд. 

лунг, лунгэ ‘довгий’ [352а, с. 362]. Щодо структурно подібних потамонімів пор. 

назву р. Беркуца (б., л. Темушу, басейн Дністра; Одес. обл. [96, с. 9]) ‹ молд. 

беркуца ‹ берк ‘короткий’ [96, с. 9]. 

Гідронім Сéкуль (пот., пр. Рожанки п. Опору п. Стрия п. Дністра; с. Верхня 

Рожанка Сколівськ. р-ну Львів. обл. [467, с. 493]) Я. Рудницький виводив від 

румун. secul ‘сухий’ [451, c. 77]. Однак таке пояснення неостаточне з погляду 

мотивації гідронімооснови. На це вказує, зокрема, інше значення апелятива 

секуль, пор. молд. секуль ‘вік, століття’ [352а, с. 566] ~ *‘старий’. Імовірно, назва 

гідрооб’єкта Секуль вторинна щодо суміжного ороніма (пот. Секуль починається 

на схилі гори Секуль [740, X, с. 421], пор. ще споріднену назву пот. Secul у басейні 

р. Сучави [740, X, с. 421] (р. Сучава тече в Україні (на Буковині) та Румунії). 

Проте гідронім Секуль можна етимологізувати і як первинний щодо ороніма. На 

це, зокрема, вказують укр. гідронімні відповідники, як-от Старá, Старúй у різних 

регіонах [467, сс. 526–527].  

Назва б. Улмул (б., п. Дівки п. Кучургану л. Дністра; Одес. обл. [96, с. 92]) 

містить у своєму складі апелятив молд. улм ‘в’яз’ [352а, с. 667], оформлений 

суфіксом -ул. Семантику основи гідроніма мотивувала ознака ‘балка, де ростуть 
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в’язи’, пор. гідронімні паралелі укр. бб. В’язова в басейні Сіверського Дінця [467, 

с. 124].  

Гідронім Чéрбуль (пот., п. Лімниці п. Дністра; с. Ясень Рожнятівськ. р-ну й 

смт Долина Івано-Франків. обл. [467, с. 603]) Р.М. Козлова етимологізує в колі 

споріднених, на її думку, назв, як-от: блр. Чербы, рос. Чербышева – ойконіми, 

виокремлюючи в них спільну основу Черб- ‹ псл. *čьrb- ‹ і.-є. *(s)ker- ‘гнути, 

згинати’ [261, с. 125]. На наш погляд, основа гідроніма Чербуль генетично не 

пов’язана з топонімоосновою Черб- згаданих білоруського і російського 

ойконімів. Уважаємо, що гідронім Чербуль слід аналізувати в місцевій топонімній 

системі, у якій представлено також оронім Чербуль – дериват від рум. cerb ‘олень’ 

[79, с. 494], оформлений суфіксом-артиклем ч. р. -ул(ь)32. 

 

4.1.4. Відантропонімні гідроніми 

 

Кількісно меншу групу, порівняно з відапелятивними і відтопонімними 

гідронімами східнороманського походження в басейні Дністра, становлять назви 

гідрооб’єктів, похідні від молдавських (румунських) власних особових назв. 

Здебільшого такі гідроніми позначали невеликі об’єкти, сигналізуючи про 

належність території, де вони локалізовані, певному власникові. Частина цих назв 

зазнала словотвірної адаптації на слов’янському ґрунті, на що вказує присвійний 

суфікс -ов- у їхньому складі. Інші гідроніми ілюструють східнороманську 

дериваційну модель, у якій присвійність може виражатися без характерних 

афіксів.  

Гідроніми: Боборязове (гирло, що з’єднує Мельничин лиман із 

Турунчуком л. Дністра; Одес. обл. [96, с. 11]) ‹ антропоніма *Боборяз – місцевий 

варіант молд. Боборузэ [96, с. 11]), Гингурянове (оз., басейн Дністра; поблизу 

с. Біляївка Одес. обл. [96, с. 23]) ‹ особового імені Гингуряну [96, с. 23], 

Дегусарове (гирло, що з’єднує оз. Драган із Турунчуком л. Дністра; Одес. обл. [96, 
                                                            
32 Означальний артикль -ул(ь) – поширений формант у складі румунських мікротопонімів, відзначених в 
Українських Карпатах [379, с. 40]. 
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с. 29]) ‹ антропоніма Дегусар – фонетично адаптована форма від молд. Декусарэ 

[150, с. 85].  

До відантропонімних дністерських гідронімів, мотивованих 

східнороманськими особовими назвами й оформлених слов’янським суфіксом      

-ов-, належать також Пражелова (б., п. Дівки п. Кучургану л. Дністра; Одес. обл. 

[96, с. 71]) ‹ Пражел ~ Пражу [150, с. 97], Ставрова (б., п. Кошарки; Одеська обл. 

[96, сс. 81–82]) ‹ Ставр ~ Ставэр [150, с. 104].  

У басейні Дністра нечисленні гідроніми, пов’язані зі східнороманськими 

антропонімами, без формальних ознак належності. Це, зокрема, Драган (оз. між 

Дністром і Турунчуком; поблизу с. Яськи Одес. обл. [96, с. 36]) ‹ антропоніма 

Драган ‹ молд. Дрэгану [150, с. 85], Кантемир (б., л. Саки п. Чаги л. Когильника, 

вп. в лиман Сасик між рр. Дністер і Прут; Одес. обл. [467, с. 23]; нп Кантемир 

[766, I, c. 250]) ‹ антропоніма Кантемир [150, c. 88] через посередництво 

контактного ойконіма.  

У деяких дністерських гідронімах, східнороманських за своєю природою, 

посесивність виражена формантами -ул, -ой / -оя, наприклад: Дикул (оз. між 

Миколаєвим і Арсівським гирлами Турунчука л. Дністра; біля с. Незавертайлівки 

Одес. обл. [96, с. 29]) ‹ антропоніма Дику + -ул, імовірно, Дракул (Великий Дракул, 

б., п. Соші л. Комарівки л. Дністра; Одес. обл. [96, с. 17]) ‹ антропоніма Дракул, 

пор. аналогічне ім’я Drakula на території Хорватії [678, с. 140]. Інакше цю назву 

тлумачать автори монографії «Гідронімія Нижнього Подністров’я» [96, с. 17]). 

Цей гідронім, проте, може мати альтернативну тюркську етимологію (див. 

наступний розділ), Гарасимой (б., п. Комарівки, басейн Дністра; Одес. обл.; 

варіант Гарасимос [96, с. 22]) ‹ Гарасим + -ой. Гідронім Цуцуроя (б., л. Липецької 

п. Тилігулу між рр. Дністер і Пд. Буг; Одес. обл. [186, с. 101]) неоднозначний 

щодо етимологічного тлумачення. Його можна розглядати в колі 

відантропонімних – у разі його зв’язку з особовою назвою Ţuţura [186, с. 101], 

оформленою суфіксом -оая › -оя в присвійно-відносній функції. Щодо 

споріднених утворень із цим формантом пор. топоніми молд. Мырзоая ‹ 
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антропоніма Мырза, Урсоая ‹ антропоніма Урсу та ін. [151, с. 97]. З іншого боку, 

ймовірна мотивація назви Цуцуроя румун. ţuţuroi ‘потік’ [451а, с. 1483]. 

 

4.1.5. Структурно адаптовані (на слов’янському ґрунті) гідроніми 

 

У кожному багатокультурному ареалі взаємодія різних мовних 

(діалектних) систем проявляється у взаємовпливах на різних структурних рівнях – 

фонетичному, лексичному, морфологічному. Яскрава ілюстрація такого 

лінгвоконтактування – апелятивний і онімний словники. Щодо гідронімів і 

топонімів, то вони, входячи в поліетнічномовну топонімну систему такого ареалу, 

зазнають насамперед фонетичної і словотвірної адаптації своєї структури до 

місцевих назв. У регіоні басейну Дністра наявні гідроніми, у структурі яких 

поєднані східнороманський і слов’янський мовні (діалектні) елементи. До них 

належать назви гідрооб’єктів із румунськими (молдавськими) твірними основами, 

оформлені слов’янськими афіксами. Це здебільшого суфікси -ець, -ин-, -к-а, -н-,    

-ськ-. Трапляються також генетично східнороманські гідроніми з 

трансформованою на східнослов’янському (українському) ґрунті фонетикою. 

Мікрогідронім Воля́стин (руч., п. Яланки п. Марківки л. Дністра; 

с. Качківка Ямпільськ. р-ну Вінниц. обл. [467, с. 121]) формально можна 

розглядати як дериват із слов’янським присвійним суфіксом -ин- від антропоніма 

*Воляста. Однак така особова назва не відображена в слов’янському іменникóві. 

З огляду на це гідронім Волястин етимологізуємо як трансформовану на 

українськомовному ґрунті форму від *Валя стынэ ‹ валя ‹ валеа ‘долина’ + стынэ 

(пор. румун. stină ‘загін для овець’ [155, 5, с. 416]). Семантику гідроніма 

мотивувала ознака *‘долина, де в загоні стоять вівці’. Щодо схожих адаптаційних 

(фонетично-структурних) процесів у структурі східнороманських гідронімів 

басейну Дністра пор. назву р. Валядинка (л. Дністра між рр. Кам’янка і Білоч; у 

колишньому с. Валядинка Кодимськ. р-ну Одес. обл. [467, с. 81]; варіант 

Волядинка [724, I, с. 366]) ‹ молд. валеа + адынкэ ‘глибока долина’ [339, с. 55]. 
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Гідронім Кримпулька (б., л. Карабану л. Кошарки л. Дністра; Одес. обл. 

[96, с. 53]) має топонімну паралель – назву с. Кримпулька (Фрунзівськ. (тепер 

Захарівськ.) р-н Одес. обл.). Аналіз морфемної структури цих назв дає змогу 

виділяти в них основу Кримпул(ь), ускладнену суфіксом -к-а. Етимологію 

твірного кримпул(ь) допомагає з’ясувати лексика східнороманських мов, як-от 

молд. крымпей ‘обривок’ [352а, с. 323] ‹ крымп-, значення якого, очевидно, 

мотивоване дією ‘рвати’. З огляду на це можна відновити гідрографічну 

семантику твірного кримпул(ь) ‹ кримп + -ул(ь) – *‘балка з обривистими 

берегами’, пор. споріднений щодо такої мотивації апелятив укр. обрúв ‘стрімкий 

берег’ [320, сс. 238–239]. У такому разі ойконім Кримпулька вторинний стосовно 

відповідного гідроніма. 

Назва пот. Менчéлівський Пóтік (п. Стрия п. Дністра; с. Матків Турківськ. 

р-ну Львів. обл. [329, с. 46]), крім опорного онімізованого апелятива пóтік, 

містить у своєму складі атрибутив Менчелівський – дериват із суфіксом -ів-ськ- 

(відносність ознаки) від суміжного топоніма Менчіл / Менчел (пор. ще назву потч. 

Менчíл у басейні Стрия п. Дністра [329, с. 46]) ‹ апелятива мéнчел ‘полонина’ [158, 

1, с. 434], запозиченого з румунської мови. Споріднені ороніми Менчел, Менчул 

поширені в Українських Карпатах. Їх етимологізують як фонетично видозмінені в 

українськомовному середовищі словоформи від румун. muncel ‘горб’ [451, с. 76; 

409, с. 115]. 

Гідронім Падурець (б., п. Тилігулу між рр. Пд. Буг і Дністер; Одес. обл.; 

варіанти Б. Вадули Подурець, ов. Падурица [187, с. 94]) пояснюють як утворення 

зі слов’янським суфіксом -ець від молд. пэдуреу ‘лісовий’ [187, с. 94], що загалом 

не викликає сумнівів. Можливо, проте, що назва Падурець – дериват із суфіксом   

-ець від незбереженого мікротопоніма *Падур (суфікс -ець у топонімах 

здебільшого оформлював твірну основу суміжної назви, пор., наприклад, гідронім 

Збанулець (басейн Пруту) ‹ мікротопоніма Збанул [80, с. 210], див. далі також 

гідронім Пантирець). 

Назва пот. Пантúрець (л. Дурнинця п. Гропенця л. Бистриці-

Надвірнянської л. Бистриці п. Дністра; тече в уроч. Пантері; с. Зелена 
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Надвірнянськ. р-ну і с. Розтоки Косівськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, с. 411], 

пол. форма Panterec [740, VII, с. 846]) утворена суфіксальним способом від 

контактного мікротопоніма Пантері: Пантирець ‹ Пантері + -ець. Мікротопонім 

Пантері, а також споріднені ороніми Пантир (с. Бистриця Надвірнянськ. р-ну; 

сс. Микуличин Яремчанськ. м/р, Білі Ослави Надвірнянськ. р-ну), Пантиреш 

(сс. Брустури, Шепіт Косівськ. р-ну Івано-Франків. обл.) мають румунський 

етимон – географічний апелятив pantă ‘схил, спад, укіс’ [79, сc. 329-330].  

Потамонім Перев (п. Дністра (Нижнього); Одес. обл.; [336, с. 28]) 

О.М. Трубачов етимологізував як східнороманський за походженням, в основі 

якого - молд. пырэу чи румун. pîrău ‘потік’ [525, с. 179]. Погоджуємося з таким 

тлумаченням цієї назви. Зазначимо лише, що наведені східнороманські апелятиви 

зазнали фонетичної адаптації на слов’янському (українському) ґрунті: 

1) ненаголошене и › ие › е (пор. як ілюстрацію до цього явища генетично 

східнороманські гідроніми Пирéул-Кýрцій, Пирéул-Ла-Вíє, Пирéул-Ла-Ніхай у 

басейні Пруту (л. Дунаю; Чернівец. обл. [467, с. 421]), у яких перший компонент 

Пиреул має варіант Пэрэу. За спостереженням Ю.О. Карпенка, молд. пырэу в 

складі гідронімів частіше вживався без артикля, рідше – з артиклем -(у)л [221, 

с. 163]); 2) кінцеве у › ў (орфографічно в), пор. ст.-укр. (1466 р.) паровъ ‘потік, 

струмок’ [472, 2, с. 127]. Очевидно, у зв’язку з назвою Перев слід розглядати й 

гідронім Перéва (р., л. Ясениці п. Дністра; між рр. Розлуч та Лопушанка; 

с. Ясениця-Замкова Старосамбірськ. р-ну Львів. обл. [467, с. 414; 525, с. 61]). 

Назва б. Пугайна (п. Кучургану л. Дністра; Одес. обл. [96, с. 71]) не 

пов’язана з імперативною формою пугай- дієслова рос. пугать ‘лякати’. 

Формальна структура гідронімооснови Пугай- зазнала народноетимологічного 

переосмислення (внаслідок затемнення внутрішньої форми) і далі зближення зі 

згаданим пугать. Насправді Пугайна ‹ Пугойна ‹ Пухойна – субстантивований 

прикметник із відносним суфіксом -н- від молд. пухой ‘потік’ [96, с. 71], румун. 

puhói ‘т. с.’ [315, с. 117].  

Гідронім П’янýльський (л. Свічі п. Дністра; Івано-Франків. обл.; г. П’януля 

на березі Свічі [467, с. 454]) утворений від суміжного ороніма П’януля, 
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оформленого суфіксом -ськ- (відносність ознаки). Формальний зв’язок назви 

орооб’єкта з лексемою п’яний малопереконливий із семантичних міркувань. 

Найімовірніше, це деетимологізована форма від *Плянуля ‹ румун. plan ‘рівний, 

плоский’ + суфікс -ul [79, с. 379]. 

У гідронімі-словосполученні Томнáтицький Звір (пот., пр. Лужанки, 

басейн Дністра; с. Лужки Долинськ. р-ну Івано-Франків. обл. [467, с. 568]) 

привертає увагу (в контексті порушеної проблематики) атрибутив Томнатицький 

– дериват із суфіксом -ськ- (зі значенням відносності) від суміжного ороніма 

Томнатик ‹ румун. tomnatic ‘осінній’ [657, с. 167]. Семема ‘осінній’ 

характеризувала поняття ‘гірське (осіннє) пасовище’, пор. ще споріднені 

відтопонімні гідроніми Томнáтик у басейнах Серету й Тиси [467, с. 568].  

Потамонім Цецóрка (п. Восушки л. Стрипи л. Дністра; нп Цицора, 

Дмухівці, Козлів Козлівськ. р-ну Тернопіл. обл. [467, с. 598]) похідний (із 

суфіксом -к-а) від суміжного ойконіма Цицори ‹ Цецори (пор. пол. Cecory [740, I, 

с. 529]). Ойконім не має однозначного тлумачення. З одного боку, цю назву 

можна розглядати як результат плюралізації антропоніма Цецор(а) ‹ пол. Cieciora, 

Ciecior [726, I, с. 94], а з другого, з огляду на поширення східних романізмів у 

словникові наддністрянського говору [31, с. 30; 114, с. 387], – припускати 

неслов’янську етимологію цієї назви, вбачаючи в її основі фонетично видозмінене 

східнороманське цоцóра ‘стрімка гора’ [112, сс. 14–15]. 

У результаті етимологічного аналізу гідронімів басейну Дністра, 

сформованих унаслідок східнороманського впливу на словник місцевого 

українського населення Прикарпаття й Нижньої Наддністрянщини та прилеглих 

територій, виокремлено чотири структурно-семантичних типи назв гідрооб’єктів: 

1) гідроніми, мотивовані відповідними східнороманськими апелятивами з 

географічною семантикою, а також загальновживаними лексемами, що 

характеризують форму гідрооб’єкта, кольоровий відтінок води, берегового ґрунту 

тощо: Ардзялуша, Балта, Бурбоня, Брезой, Гирла, Гертіп, Гладиш, Лак, Ларга, 

Миндра, Пуцита, Сарата, Скурта, Сальча, Стримба, Тятра, Фонтан, Фрасине 

та ін.; 2) відтопонімні гідроніми: Грун(ь), Маґура, Плай, Секуль, Царилунга, 
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Чербуль та ін.; 3) відантропонімні гідроніми, мотивовані східнороманськими 

особовими назвами: Боборязове, Гарасимос, Гингурянове, Дегусарова, Драган, 

Кантемир, Пражелова, Ставрова та ін.; 4) гідроніми зі східнороманськими 

твірними основами, структурно адаптовані на слов’янському ґрунті: Волястин, 

Кримпулька, Менчелівський (Потік), Падурець, Пантирець, Пугайна, 

П’янульський, Томнатицький (Звір) та ін. Лінгвістичне дослідження цих назв у 

зв’язку з історією східноромансько-слов’янських (українсько-румунських і 

українсько-молдавських) контактів дає підстави розглядати становлення 

східнороманського фрагмента гідронімікону Дністра в Прикарпатському регіоні в 

хронологічних межах ХІІІ–XVIII ст. (до ХІІІ ст. компактних зон поширення 

румунської мови на цій території не було [576, с. 988]), у межиріччі Пруту й 

Нижнього Дністра – кін. XIV–XVIII ст. 

 

4.2. Тюркські гідроніми 

 

Як відомо, гідронімія майже кожного сучасного регіону не становить 

однорідного масиву з погляду мовно-етнічної характеристики. У її складі 

відображені різномовні й різночасові утворення, що формувалися в різні періоди 

історії конкретної території. Не є винятком у цьому контексті й гідронімікон 

басейну Дністра, на становленні якого також позначилися складні процеси 

міжмовної і міждіалектної взаємодії, зумовленої контактами слов’ян і 

неслов’янського населення.  

Серед гідронімів неслов’янського походження в басейні Дністра значну за 

обсягом групу становлять тюркські назви, виникнення яких спричинене тривалим 

перебуванням у Північному Надчорномор’ї загалом і в Нижній Наддністрянщині 

зокрема численних тюркськомовних народів. Дослідники відзначають, що пласт 

тюркської гідронімії Центральної і Південної України формували тюркські 

племена (гуни, булгари, авари, печеніги, половці, ногайські та кримські татари, 

турки), починаючи з IV й аж до XVIII ст. [325, с. 139; 328, с. 163; 305, с. 24].  



394 

Дослідження етнічної історії ареалу, окресленого басейном Дністра, 

засвідчує присутність тюркських племен насамперед у його нижній частині – у 

межах теперішньої Одещини й у межиріччі Дністра та Пруту (на території 

Молдови). Про появу тут тюрків можна говорити з ХІІ ст. Вони вторглися сюди зі 

степу, порушивши східнослов’янську (давньоукраїнську) мовно-етнічну 

стабільність цього регіону [357, с. 35; 460, с. 17; 547, с. 92]. З кінця ХV ст. 

тюркський вплив на Нижню Наддністрянщину та суміжні землі посилюється, що 

пов’язано з підкоренням Північного-Західного Надчорномор’я Османською 

імперією. Із середини XVI ст. тут оселилися ногайські татари, які в Дунайсько-

Дністровському межиріччі заснували Буджацьку орду [461, с. 47; 21, с. 40]. Саме 

в цей період історики мови відзначають найбільший приплив тюркізмів, зокрема 

й географічних апелятивів, в українську мову [109, сс. 8–9]. Домінування турків і 

ногайців у зазначеному регіоні переривається в другій половині XVIII ст. 

внаслідок переможних російсько-турецьких воєн.  

Щодо інших частин Наддністрянщини, то немає підстав шукати тюркських 

гідронімів у верхів’ї Дністра, оскільки на цій території історія не підтверджує 

тривалих тюрксько-слов’янських (українських) контактів, що й зауважують 

діалектологи, наголошуючи на відсутності тюркських запозичень у місцевих 

карпатських говорах [63, с. 61]. Натомість окремі тюркські вкраплення 

гідронімного рівня властиві території Середньої Наддністрянщини. Це викликано, 

очевидно, розширенням меж тюркського впливу на інші регіони Правобережної 

України. З цього приводу дослідники зазначають, що північна межа ареалу 

українських тюркізмів охоплює територію Вінницької області [328, с. 162; 314, 

с. 56], де локалізовані ліві притоки Дністра. Отже, виникнення тюркської 

гідронімії в басейні Дністра історично зумовлене.  

Віднесення гідронімів до генетично тюркських утворень здебільшого не 

становить труднощів, оскільки переважна частина таких назв співвідносна з 

географічними апелятивами, зафіксованими в сучасних мовах тюркської групи 

(кр.-тат., тур., казах. та ін.). Однак абсолютизувати думку про етимологічну 

прозорість усієї тюркської гідронімії не варто, адже ми не маємо достатніх 
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відомостей про давні тюркські мови й діалекти, які функціонували на 

досліджуваному терені. Це відповідно ускладнює процедуру лінгвістичного 

зіставлення того чи іншого ймовірно тюркського гідроніма (топоніма) з лексемою 

конкретної тюркської мови чи діалекту [276, с. 79]. Крім цього, чимало труднощів 

у процесі етимологічного аналізу тюркської гідронімії виникає і у зв’язку з 

багатьма випадками фонетично-морфологічної адаптації та переосмислення 

частини тюркських гідронімів у місцевому, слов’янському мовному оточенні.  

З-поміж проблемних чинників етимологізування тюркських гідронімів 

мовознавці виділяють такі: 1) відсутність чіткої співвіднесеності аналізованих 

гідронімів із апелятивною лексикою конкретної тюркської мови з огляду на те, що 

пласт тюркської гідронімії на території України формували численні тюркські 

племена (наприклад, печеніги, половці, ногайські і кримські татари); 2) близькість 

основного словникового складу й граматичної будови різних тюркських мов; 

3) недостатність відомостей про давні тюркські мови, які функціонували в 

досліджуваному регіоні; 4) брак ранніх писемних фіксацій тюркських гідронімів 

[325, с. 140]. Сподіваємося, що врахування викладених вище мовних і позамовних 

факторів допоможе в процесі етимологічної інтерпретації тюркського фрагмента 

гідронімікону Дністра. 

 

4.2.1. Відапелятивні прості (одноосновні) гідроніми 

 

За будовою гідроніми тюркського походження поділяють на три групи: 

1) прості (одноосновні); 2) складні (двохосновні); 3) складені (назви-

словосполучення). З-поміж них найчисельніша перша. З погляду словотвору це 

назви, утворені способом онімізації відповідних географічних апелятивів, 

семантика яких характеризувала самі гідрооб’єкти або відображала риси 

місцевого тополандшафту, наприклад: qol ‘річка, рукав річки’, göl (köl, kul) 

‘озеро’, dere ‘долина, річка’, su ‘вода, річка’, bunar ‘джерело, фонтан’, qajir 

‘пісок’, qajnar ‘джерело; річка, що вирує’, sasyk ‘гнилий, протухлий’, čokrak 

‘джерело’ та ін. Деякі назви цього дериваційного типу утворилися від апелятивів-
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метафор, географічне значення яких виникло внаслідок різноманітних асоціацій, 

як-от: baš ‘голова’ → ‘підвищення’, boğaz ‘горло’ → ‘гирло, протока’ тощо. За 

лексико-граматичною характеристикою тюркські географічні апелятиви, як, до 

речі, і їхні структурно-семантичні відповідники в інших мовах, належать 

переважно до класу іменників. 

Назва б. Агонь (л. Чорної долини, басейн Нижнього Дністра; Одес. обл. 

[96, с. 6]) не має певної етимології. Припускають, що це фонетично видозмінена 

форма від тюрк аĥын ‘протічний, текучий’ [96, с. 6]. Справді, у тюркських мовах 

зафіксовано географічний апелятив агын (фонетичні варіанти агым, акым, ахын) 

‘потік, протока, стрімка течія річки, швидка річка’ [360, с. 38], пор. іще акын 

‘протічний, текучий’ [434а, І, с. 99]. На наш погляд, гідронім Агонь доцільніше 

пов’язувати з тюрк. akan ‘протічний’ [434а, І, с. 97]. Розвиток акан › аган › агон(ь) 

імовірніший з огляду на фонетичну адаптацію іншомовного а східнослов’янським 

(рос., укр.) о. Субституцію ж ы › о складніше обґрунтувати. Проте і тюрк. akan, і 

акын етимологічно споріднені: утворені від спільної твірної основи тюрк. ak 

‘текти’, ‘рідина’ [434а, І, сс. 86, 95]. 

Потамонім Акаржá (р., у межиріччі Дністра і Пд. Бугу; х. Акаржа (суч. 

с. Курган Біляївськ. р-ну Одес. обл.) [403, с. 44; 467, с. 20]) уже привертав увагу 

дослідників. Так, Л.Т. Масенко відносить його до тюркських, не розкриваючи 

етимології гідронімооснови Акарж- [328, с. 176]. В.П. Шульгач трактує назву 

Акаржа як праслов’янський релікт у межиріччі Дністра й Пд. Бугу, зводячи її до 

праформи *Аkъrža [596, с. 58]. На нашу думку, тюркська версія походження 

гідроніма Акаржа більш аргументована як із огляду на значний пласт тюркської 

гідронімії в цьому регіоні, так і на збережений у тюркському словникові 

апелятивний відповідник із водною семантикою – тур. akarca ‘протічна вода’, 

‘невелика річка’ [536а, с. 35]. Цей гідрографічний термін зазнав фонетичної 

адаптації на східнослов’янському ґрунті: с › дж › ж, пор. ще, наприклад, укр. 

гідронім Джуган ‹ тюрк. çigän ‘вид комишу’, топонімооснови Санжар-, 

Санджер- ‹ тюрк. sänçär ‘вал, бастіон’ [328, сс. 172–173] тощо. 
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Назва р. Бáги (межиріччя Дністра і Дунаю; с. Стара Царичанка Білгород-

Дністровськ. р-ну Одес. обл. [23, с. 106; 467, с. 28]) етимологічно неоднозначна. 

Гідронім можна трактувати як лексико-семантичне утворення (через 

посередництво мікротопоніма) від місц. баг ‘сад’, бáгá ‘виноградник’ – генетичні 

тюркізми [155, 1, с. 108]. З іншого боку, назва Баги формально співвідносна з нині 

не збереженим псл. *bagъ на позначення заболоченої водойми [603, 1, с. 134]. 

Проте зв’язок гідроніма Баги з тюрк. баг, бага більш обґрунтований, зважаючи на: 

1) фіксацію в досліджуваному регіоні апелятивів баг, бага; 2) поширення 

спільнокореневих топонімів на території з тюркським населенням, наприклад: Баг 

в Афганістані й Туреччині, Багестан в Ірані тощо [360, с. 76]. 

Гідроніми Бик (1) р., п. Дністра; тече в Молдові [336, с. 30]; 2) оз., 

п. Нижнього Дністра [184, с. 50]) мають паралелі в інших регіонах України: б. Бик 

(басейн Сіверського Дінця), р. Бик (басейн Дніпра), р. Бикú (басейн Пд. Бугу [467, 

с. 47]). Наведені назви постали внаслідок фонетичної адаптації на 

східнослов’янському (українському) ґрунті первісно тюркських гідронімів, 

похідних від прикметника büjük ‘великий’ і подальшого народноетимологічного 

зближення з відомим зоономеном бик [525, с. 194; 184, с. 50; 393, сс. 22–24]. 

Назва Бугáз (протока, колишнє гирло Дністра; колишнє с. Бугаз (тепер 

Затока) Одес. обл. [467, с. 72]) мотивована тюрк. географічним апелятивом бугаз 

‘гирло, протока’ [96, с. 13; 328, с. 168] ‹ boğaz ‘горло; протока’ (реалізував також і 

оросемантику: ‘ущелина, гірський прохід, перевал’ [46, с. 88]). 

Гідронім Бунáр (р., вп. в оз. Сасик (Кундук) між рр. Дністер і Прут 

Одес. обл. [467, с. 76]) – лексико-семантичний дериват від тюрк. 

географічного апелятива bunar ‘джерело, фонтан’ [360, с. 102; 328, с. 168; 46, 

с. 88]. Зауважимо, що топоніми (гідроніми), похідні від цього апелятива, 

широко засвідчені на тих територіях, де історично представлений тюркський 

етнос, зокрема на півдні України: р. Ташбунар (межиріччя Дністра і Пруту 

[467, сс. 555–556]), с. Татарбунари на Одещині, мікротопоніми Карабер-

Бунар, Чор-Бунар у Криму [46, с. 88], відгідронімні ойконіми Бунар у Сербії, 

Акбунар у Болгарії та ін. [360, с. 102]. 
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Назва гідрооб’єктів Гидерúм (1) б., л. Сольчі, басейн Нижнього Дністра; 

Одес. обл.; варіанти: Гедеримівська балка, б. Гедеримова [96, с. 23]; 2) р., п. Ботни 

л. Дністра) демонструє структурно-семантичний зв’язок із ад’єктивом тур. giderim 

‘віддалений’ [96, с. 23], що вказував, очевидно, на просторову віддаленість 

гідрооб’єкта щодо якогось топоорієнтира. Гідронім також цікавий своїми 

варіантами Гедеримівська балка й Гедеримова, що вказують на його структурну 

адаптацію в слов’янському (українському) мовному середовищі. 

Потамонім Єника (р., вп. в Гасанську затоку оз. Катлабуг між рр. Дністер і 

Прут; Одес. обл.; варіанти: Єніка, Єньке [467, с. 192]) – результат онімізації тюрк. 

jenik ‘малий, невеликий’ [148а, с. 256]. Поява фіналі -а в назві Єника зумовлена 

граматичним узгодженням апелятива jenik із лексемою річка. Гідронім Єника 

можна розглядати як контрастивний щодо Бик (див. вище). 

Назва б. Каїр (п. Балаю, вп. в Тилігульський лиман між Пд. Бугом і 

Дністром; Одес. обл. [187, с. 92]) мотивована тюрк. qajir ‘пісок’ [187, с. 92], 

‘піщана коса, мілина на річці або озері’ [495, с. 47] › ‘піщана балка’. Аналогічний 

етимон мають споріднені назви в інших українських гідроніміконах, наприклад: 

Каїр – рук. Дніпра, а також Каїрка, Каїрська – гідроніми в басейні Дніпра [467, 

с. 227], що зазнали словотвірної адаптації на слов’янському ґрунті. 

Гідроніми Кайнара (рр.: 1) п. Ботни п. Дністра; 2) л. Реуту п. Дністра; тече 

в Молдові, нп Гура-Кайнары; варіанти: Кайнар, Кайнор, румун. Cainari [151, 

с. 62]) утворені способом онімізації географічного апелятива тюрк. кайнар 

‘джерело’ [360, сс. 241–242], qajnar ‘річка, що вирує’ [148а, сс. 407–408]. 

Аналогічні назви гідрооб’єктів поширені й на інших територіях України, де 

історично відзначений тюркський етномовний вплив, та за її межами, наприклад: 

рр. Кайнáр, Кайнáра (басейн Пд. Бугу) [467, с. 228], оз. і р. Кайнар у Киргизії, 

рр. Кайнар у Казахстані й Туреччині [360, сс. 241-242], дж. Кайнарджа в Болгарії 

[326, с. 162]. 

Назву оз. Кальян (п. Нижнього Дністра; Одес. обл. [184, с. 46]) 

Л.П. Зеленко і Є.Є. Мінкевич виводять від тюрк. kaljan ‘пліш’ [184, с. 46]. 

Імовірно, у зв’язку з дністерським гідронімом Кальян слід тлумачити й назву 
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б. Кальянова в басейні Кальміусу (Донец. обл. [467, с. 233]) – словотвірно 

адаптована форма (з доданим слов’янським суфіксом -ов-) від Кальян. Стосовно 

реалізації в гідронімооснові назв балок первісного значення ‘гола (без 

рослинності)’ пор. бб. Гóла в басейнах Міусу й Сіверського Дінця [467, с. 145]. 

Назви рр. Сагá (1) л. Марківки л. Дністра; с. Велика Кісниця Ямпільськ. р-

ну Вінниц. обл. [467, с. 482]; 2) п. Хотимирки л. Дністра; Івано-Франків. обл. [79, 

с. 402]), ставу Сагá (басейн Дністра; с. Борівка Могилів-Подільськ. р-ну Вінниц. 

обл. [400, с. 249]), оз. Сáги (між Дністром і Турунчуком; с. Незавертайлівка Одес. 

обл. [96, с. 76]) виникли на базі географічних апелятивів сáгá ‘піщаний берег 

річки’, ‘річкова затока’, ‘болото, трясовина’, ‘заглибина з прирічковою водою’ 

[320, с. 248], ‘болотисте, поросле очеретом місце в плавнях’ [356, с. 65]. Гідроніми 

Сага не ізольовані в басейні Дністра. Ідентичні назви представлені також в інших 

водозборах – Дніпра (Київщина, Сумщина, Полтавщина, Чернігівщина), Пруту 

(Івано-Франківщина), Сіверського Дінця (Луганщина [467, с. 482]). Позиції 

мовознавців щодо походження лексеми сáгá з географічною семантикою 

різняться. Більшість уважає її генетичним тюркізмом [546, ІІІ, с. 543; 155, 5, 

с. 161; 360, с. 490; 493, с. 60; 525, с. 76]. На думку Р.М. Козлової, і українські 

гідроніми, і відповідні апелятиви сформувалися на слов’янському ґрунті й 

відбивають у своїй структурі фонетичне акання, сягаючи первісного *сога ‹ псл. 

*soga, спорідненого з н.-нім. Sege(n) ‘долина, у якій тече вода’ [215, сс. 111–113]. 

Версію про тюркське походження українських гідронімів (до речі, О.М. Трубачов 

виводив їх не від географічного апелятива сага, а від омоніма тюрк. saga ‘коза’, 

опираючись на функціонування в українському гідроніміконі так званих «козячих 

назв» [525, сс. 76–78]) дослідниця відкидає, наводячи на підтвердження своєї 

гіпотези такі аргументи: 1) назви Сага відзначені не тільки на лівобережжі 

Дніпра, але й у басейнах Дністра та Дунаю; 2) тюрк. saha представлене лише в 

киргизькому діалекті тюркських мов. Це відповідно вказує на те, що слов’янське 

сага поширилося на території Киргизії після переселення туди у XVIII ст. частини 

південноросійської й української людності [215, сс. 111–112]. На жаль, 

Р.М. Козлова не врахувала повною мірою відомостей про ареальну 
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характеристику тюркської гідронімії в межах України й оминула увагою 

побутування лексеми сага в інших тюркських мовах. По-перше, гідроніми 

тюркського походження засвідчені не лише в басейнах лівобережного Дніпра чи 

Сіверського Дінця. Північна межа ареалу тюркізмів сягає Східного Поділля, 

зокрема території Вінниччини [328, с. 162], де якраз і локалізовані 

середньонаддністрянські гідроніми Сага. Щодо назви р. Сага в басейні Пруту на 

Івано-Франківщині, то твірний апелятив для неї міг проникнути на Прикарпаття 

якраз зі Східного Поділля через суміжну територію Буковини. По-друге, 

географічний апелятив сáгá має відповідники в низці тюркських мов, пор., 

наприклад: казах. саγа ‘гирло річки’, а також гідронім Сага в Казахстані [360, 

с. 490], кр.-тат. саhа ‘відкрите поле’, тур. saha ‘простір, площа’ [155, 5, с. 161]. 

Крім цього, гідроніми Сагá мають наголос на останньому складі, що якраз 

характерно для акцентуації тюркських назв [122, с. 16]. Отже, викладені 

міркування уможливлюють, на наш погляд, тлумачення гідронімів Сагá як 

тюркських за походженням. 

Потамонім Сáка (р., п. Чаги л. Когильника, вп. в лиман Сасик між 

рр. Дністер і Прут; Ізмаїльськ. р-н Одес. обл. [467, с. 483]) Р.М. Козлова виводить 

від псл. *Saka ‹ *saka (пор. укр. діал. сакá ‘діжка, у якій возять воду’, блр. діал. 

сак ‘жіночий одяг’, ‘пересувна пастка для риби’, рос. діал. сак ‘великий мішок на 

обручі [...] для риболовлі під льодом’, ‘мішок для вівса на тороках’, ‘обрубок 

дерева [...]’, ‘різновид плуга’, ‘короткий верхній жіночий одяг’, серб. сак ‘мішок 

для сіна’, слвн. sak, слвц. sak ‘т. с.’), уважаючи його праслов’янським архаїзмом у 

Нижній Наддністрящині й порівнюючи з гідронімними аналогами Сака в басейні 

Зх. Двіни, у колишній Костромській губ. Росії, а також на території Молдови [269, 

сс. 9-11]. На наш погляд, пропонована етимологія не враховує повною мірою 

відбиття тюркського мовного елементу в гідроніміконі Нижнього Дністра. З 

огляду на це гідронім Сака в басейні Дністра пов’язуємо з географічним 

апелятивом тюрк. сака ‘гребля на річці’ [360, с. 493]. Малоймовірний зв’язок 

назви цього гідрооб’єкта з д.-тюрк. saqa ‘підніжжя гори’ [148а, с. 486], зважаючи 

на його семантику, яку логічно проектувати на мотивацію оронімів. Сумнівним 
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уважаємо також тлумачення гідроніма Сака як відетнонімного, мотивованого 

назвою скіфського племені саків, оскільки немає прямих свідчень, які б 

підтверджували перебування цього етносу на території України. Відомо, що саки 

мешкали в Киргизьких степах (сучасний Казахстан), доходячи до Китаю, пустелі 

Гобі й Тибету [498, сс. 185, 187]. 

Назву гідрооб’єкта Сасик (лиман у межиріччі Дністра й Пруту; Одес. обл.; 

варіант Кундук [467, с. 488]) О.М. Трубачов етимологізував на базі тюрк. saz 

‘болото, бруд’, sasi ‘брудний, нечистий’ [525, с. 201]. Таке пояснення не 

суперечить логіці номінації заболочених водойм. З погляду словотвору 

доцільніше, однак, пов’язувати цей гідронім із апелятивним відповідником тюрк. 

сасык ‘гнилий, протухлий’ [434а, IV, с. 395]. На підтвердження такої етимології 

наведемо численні гідронімні паралелі в різних регіонах України: рр. Гнилá, 

пот. Гнилúй [467, сс. 139–141]. Щодо варіанта Кундук, то його етимон не такий 

очевидний, як у назві Сасик. Л.Т. Масенко виводить назву Кундук від тюрк. кудук 

‘колодязь’ [328, с. 169] із вторинним -н- перед зубним -д-. На нашу думку, таке 

тлумачення неостаточне. Малоймовірно, що географічна реалія колодязь на 

позначення чистої, джерельної води могла асоціюватися якимсь чином із гнилою, 

болотистою водоймою. Через це сумнівним видається паралельне найменування в 

межах споріднених мов гідрооб’єктів Гнилий (‹ гнилúй ‘непроточний, застояний’) і 

Колодязь (‹ колóдязь ‘джерело’). З огляду на це більше підстав уважати назву 

Кундук слов’янським варіантом тюркського гідроніма Сасик. Р.М. Козлова 

аргументовано етимологізує назву Кундук як фонетично видозмінену форму від 

*Кулдук (н ‹ л у його структурі під впливом наступного д) – лексико-семантичний 

дериват від незбереженого місц. *кулдук ‹ кълд- із семантикою ‘вигин, кривизна’. 

На реальність такої лексеми вказує аналог у несуміжному східнослов’янському 

ареалі – блр. діал. кульдук ‘каблук’ ‹ псл. *kъldukъ [216, с. 171]. 

Гідронім Сос (б., п. Кучургану л. Турунчука л. Дністра; Одес. обл.; 

варіанти: Созъ, Сасъ [96, с. 80]) автори монографії «Гідронімія Нижнього 

Подністров’я» вважають результатом народноетимологічного переосмислення (на 

тюркському ґрунті) давньої української назви Соша [96, с. 80]. Таке пояснення 
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малопереконливе передусім через те, що словоформа Сос жодного разу не 

засвідчена в топографічних джерелах як варіантна щодо Соша, яку 

Ю.О. Карпенко виводив від псл. *sъxja [220, с. 36]. Гідронім Сос пам’ятки 

фіксують із кінця XVIII ст. (1790 р.) у формі Сосъ, пізніше Сасъ [96, с. 80], що дає 

підстави кваліфікувати його або як лексико-семантичне утворення від тюрк. сос 

‘сире, вологе місце’ [434а, IV, с. 557], або як фонетично вторинну форму від 

географічного апелятива сас (саз) ‘болото’, ‘глина на солонці’, саз ‘очерет’ [434а, 

IV, с. 397]. На підтримку такої версії наведемо типологічно споріднені гідроніми 

Болóтиста, Болóтистий, Очерéтна, Сирéць, Сирúця в різних регіонах України 

[467, сс. 62, 369, 407, 502]. 

Назва Суат позначає частину оз. Ялпуг у басейні Нижнього Дністра (Одес. 

обл. [184, с. 46]). Споріднені гідроніми представлені в інших водозборах України, 

наприклад: рр. Суáт (1) у басейні затоки Сиваш на зх. березі Азовського моря; у 

басейні Чорного моря в Криму), бб. Сувáт у басейнах Дніпра й Кальміусу (як 

компонент складної назви Суват-Тарама) [467, с. 538]. В основі наведених назв - 

тюрк. suvat ‘водопій’ [184, с. 46], пор. ще тур. suwat ‘т. с.’ [360, сс. 528–529]. 

Лімнонім Сула (басейн Нижнього Дністра; Одес. обл. [96, с. 83]) 

пояснюють як форму, адаптовану до українських прикметникових утворень із 

суфіксом -л- від тюрк. су ‘вода’, ‘потік’, ‘невелике озеро’ [96, с. 83]. На наш 

погляд, із таким тлумаченням цього гідроніма можна погодитися лише частково. 

Вважаємо, що структура назви оз. Сула зазнала морфологічної адаптації первісної 

форми *Сулу в місцевому слов’янському оточенні, у результаті якої відбулася 

зміна кінцевого у › а. Це зумовлено тим, що тюркські гідроніми, входячи в 

систему східнослов’янських назв, досить часто змінюють категорію роду з 

чоловічого на жіночий. Формальним показником такої зміни стає нова фіналь -а, 

пор., наприклад, схожий процес у назві рос. р. Кура ‹ Куру ‹ куру ‘сухий’ [122, 

с. 18]. Таким чином, Сула ‹ *Сулу ‹ тюрк. sulu ‘водянистий, рідкий’, пор. іще 

споріднений гідронім на території Криму: б. Сулу-Дере [46, с. 144]. Принагідно 

зауважимо, що аналізований гідронім Сула має формальні відповідники в 

східнослов’янському гідроніміконі – назви укр. рр. Сулá в басейні Дніпра 
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(Сумщина і Полтавщина), а також на Чернігівщині [467, с. 539], блр. рр. Сула в 

басейні Німану, рос. рр. Сула в колишніх Казанській і Ярославській губ. [546, ІІІ, 

с. 800], оз. Сула в Карелії [493, сс. 64–65]. Ці гідроніми вже були об’єктом 

етимологічного аналізу. Мовознавці неодностайні щодо встановлення їхнього 

етимона й лексико-словотвірних зв’язків. Наведені гідроніми (поза басейном 

Дністра) пов’язували з лит. sulu ‘сік’, ‘березовий сік’ ‹ і.-є. *seu- / *sou- ‘волога, 

сік’ із розширювачем -l- [493, с. 196]; з авест. sūra ‘нора’, припускаючи зміну р › л, 

поширену в скіфо-осетинському консонантизмі [525, сс. 138–139]; з тюрк. sulug ‹ 

su ‘вода’ + афікс -lug (з утратою кінцевого g); зі швед. saula ‘болото’; також із 

невідомим слов’янським географічним апелятивом [154, сс. 147–148]. Докладніше 

пояснення гідронімів Сула поза басейном Нижнього Дністра не є завданням 

нашого дослідження. 

Назва р. Тагиль (пр. Ікелю, басейн Нижнього Дністра; нп Зубрешти, 

Мартинешть у Молдові [353]) має паралель у Росії – гідронім Тагил (м. Нижній 

Тагіл у Свердлов. обл.), який етимологізували на матеріалі лексики угорських 

мов, порівнюючи з південномансійським тагил ‘протока, рукав річки’ [369, 

с. 292]. У російській мові зафіксовано також співвідносні апелятиви: діал. свердл. 

тагúлка ‘різновид плуга’, сер.-урал. тагúлка ‘корова’ [464, 43, с. 214], твірна 

основа яких пов’язана, напевно, з Тагил. На наш погляд, угорська етимологія для 

дністерського гідроніма Тагиль малопереконлива через непідтвердження 

історичними (археологічними) матеріалами фактів угорськомовного впливу на 

регіон Нижнього Дністра. Гідронім Тагиль не має також відповідників і в лексиці 

слов’янських мов. З огляду на це припускаємо ймовірність його постання на 

тюркськомовному ґрунті. У діалектах тюркських мов апелятив тагіл розвинув 

різні значення, наприклад: taγil ‘робитися тупим’ [148а, с. 527], tahil ‘зерно; 

зернові; хліб’ [536а, с. 818], таhыл ‘клин’ [434а, ІІІ, с. 79]. Із наведеного переліку 

випадає лексема tahil ‘зерно; зернові; хліб’, яка не могла мотивувати 

гідронімооснови Тагіль. Цілком можливо, що цей гідронім відбиває зв’язок із 

діал. таhыл ‘клин’, вказуючи на особливості локалізації річки або на 
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конфігурацію її русла. Пор. з цього приводу типологічно споріднені назви водойм 

Клин у басейнах Середнього Дністра й Сіверського Дінця [467, с. 253]. 

Назва Тогай позначає звивину (кута) Нижнього Дністра (біля с. Яськи 

Одес. обл.; варіанти: Токай, Cut-Tokai (Togai) [96, с. 86]). Гідронім мотивований 

географічним апелятивом togay ‘луг’ [46, с. 151]. Пор. іще аналогічні власні 

географічні назви: Тогай, Токай-Коль у Криму [46, с. 151], гідронім Токай у 

Тамбовській обл. Росії, топонім Токай у Туреччині [360, с. 562]. Варіантність 

Тогай і Токай зумовлена паралелізмом фонетичних форм токоі / тогоі / тугай із 

тим самим значенням [360, с. 562]. 

Гідронім Тьора (б., л. Сліпухи п. Тилігульського лиману Чорного моря між 

рр. Пд. Буг і Дністер; Одес. обл.; варіанти: Тюра, Тіора, б. Тера, б. Тёра [186, 

с. 98]) Л.П. Зеленко і Г.Ю. Касім пояснюють як утворення від тюрк. kör ‘сліпий’ 

(у переносному значенні), що фонетично адаптоване на східнослов’янському 

ґрунті [186, с. 98]. Така етимологія небезпідставна з огляду на відсутність 

відповідників для аналізованої назви в колі слов’янської апелятивної й онімної 

лексики. Імовірність тюркського етимона гідроніма Тьора та його еволюції з 

первісного kör демонструють варіанти Тюра, Тіора, Тёра, які вказують на 

складний процес звукової адаптації цієї назви в східнослов’янському мовному 

оточенні. Найбільш наочно відповідність пристосування тюрк. ö до 

східнослов’янської звукової системи ілюструє варіант Тюра з огляду на часту 

реалізацію тюрк. ö як ’у (графічно ю) після м’яких і пом’якшених приголосних 

[122, с. 18]. Мотивацію внутрішньої форми назви б. Тьора ‹ *Кьора 

характеризувала ознака ‘сліпа, непроточна водойма’ ~ сліпúй ‘який не має виходу, 

простору’ [474, ІХ, с. 362]. Пор. семантичні аналоги в українській гідронімії: 

бб. Сліпá, яр Сліпúй у басейні Дніпра [467, с. 510]. 

Гідронім Узук (кут, звивина Нижнього Дністра; нижче від с. Маяки Одес. 

обл. [96, с. 91]) пояснюють на основі тюрк. уз ‘довгий’, оформленого суфіксом      

-ук- (надає твірній основі значення процесуальності), відновлюючи семантику 

*‘видовжений кут’ [96, сс. 91–92]. На підтвердження пропонованої етимології 

наведемо спільнокореневі тюрк. uzak ‘далекий, довгий’, uzun, uzin ‘доволі довгий’ 
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[46, с. 155]. Суфікс -ук-, за спостереженням О.М. Трубачова, досить часто вказує 

на тюркську належність назви топооб’єкта [525, сс. 203–204]. 

Назва р. Чага (л. Когильника, вп. в лиман Сасик (Кундук) між рр. Прут і 

Дністер; Одес. обл., пор. іще ойконім Чага / Шага в колишньому Бендерськ. пов. 

[467, с. 600]) належить до етимологічно неоднозначних. Р.М. Козлова вважає її 

праслов’янським реліктом у гідроніміконі Нижнього Дністра, припускаючи 

еволюцію форми Чага з псл. *Čьlga (‹ *čьlg- ‹ і.-є. *(s)kel- ‘гнути, згинати’) 

внаслідок складних фонетичних змін. На наш погляд, така гіпотеза малоймовірна 

насамперед через локалізацію цього гідрооб’єкта поряд із тюркськими 

гідронімами Когильник, Сасик. Непереконливим видається зв’язок потамоніма 

Чага і з географічним апелятивом чага ‘річка’ [360, с. 605] через його поширення 

в мовах фіно-угорської групи. Можливо, гідронім Чага слід пов’язувати з тюрк. 

чага ‘межа, кордон’ [434а, ІІІ, с. 1843]. У такому разі на час номінації річки Чага 

показовою була ознака ‘межова’ (імовірно, йшлося про межу між тюрками і 

слов’янами або східними романцями). Запропонована етимологія спирається на 

численні типологічні паралелі в гідроніміконі України, наприклад: Гранúчна 

(басейни Кальміусу, Сіверського Дінця, Прип’яті), Гранúчний (на Закарпатті й у 

басейні Вісли), Межовá (басейни Дніпра і Сіверського Дінця [467, сс. 153, 358]). 

Гідронім Чесме (л. Сидорової, басейн Нижнього Дністра; Одес. обл. [96, 

с. 95]) автори монографії «Гідронімія Нижнього Подністров’я» виводять від 

однойменної назви суміжного поселення, яке колись було розташоване на балці 

Сидоровій, вбачаючи в її основі місц. чесма (чешма) ‘джерело’ [96, с. 95], що 

виникло внаслідок фонетично-морфологічної адаптації тюрк. çeşme ‘джерело; 

фонтан; водоймище’ [46, с. 97]. Можливо, субституція с/ш у назві Чесме ‹ Чешме 

відбулася в місцевому (діалектному) тюркському середовищі. Пор., наприклад, 

поширені на території Болгарії й Македонії численні географічні апелятиви 

чéшмá, чешмé без фонетичної зміни ш › с [108, с. 242]. Дослідники відзначають, 

що перехід ш › с показовий для окремих тюркських мов, зокрема ногайської [581, 

с. 12]. Саме представники цього етносу компактно заселяли досліджуваний 

регіон. 
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Назва б. Чунгул (л. Тилігулу між рр. Дністер і Пд. Буг; Одес. обл. [186, 

с. 101]) мотивована гідрографічним апелятивом тюрк. чунгул ‘котловина, яма’ 

[186, с. 101], ‘неширока западина’ [328, с. 169]. 

Потамонім Ялпуг (р., вп. в оз. Ялпуг між рр. Дністер і Прут; поч. між 

рр. Гура-Голбина і Гура-Сарацька в Молдові, гирло біля м. Болград Одес. обл. 

[467, с. 635]) утворений лексико-семантичним способом від географічного 

апелятива тюрк. jalpuk ‘мілке, неспокійне місце у воді’ [546, IV, с. 555], ‘мілкий, 

бурхливий (потік)’ [434а, ІІІ, с. 186]. Зміну к/г у структурі гідроніма можна 

характеризувати як таку, що відбулася на місцевому діалектному (тюркському) 

ґрунті, пор. аналогічне чергування у фонетичних варіантах тюрк. лексем гул(ь), 

кул(ь) ‘озеро’ [328, сс. 166–167], suğ ‘вода річка’ [46, с. 143], suq ‘т с.’ [123, с. 53]. 

Із гідронімом Ялпуг пов’язані складені назви Великий Ялпуг і Малий Ялпуг (рр., 

пр. Ялпугу, вп. в оз. Ялпуг між рр. Дністер і Прут; Одес. обл. [467, сс. 95, 349]). 

 

4.2.2. Відапелятивні складні (двохосновні) гідроніми 

 

До складних (з погляду будови) гідронімів тюркського походження 

відносимо назви, утворені на базі двох основ, які здебільшого не містять ніяких 

афіксів. Одна основа приєднується до другої без окремого сполучного голосного, 

який зазвичай наявний у слов’янських композитах, і додаткової суфіксації. За 

своєю словотвірною і лексико-семантичною характеристикою ці гідроніми також 

належать до відапелятивних, з основами – географічними термінами, наприклад: 

Аджиголь ‹ аджи + голь, Анчокрак ‹ ан + чокрак, Ташбунар ‹ таш + бунар та ін. 

Серед назв цього типу чимало таких утворень, у структурі яких відбулися 

фонетичні зміни, здебільшого в іншомовному оточенні (переважно 

слов’янському), наприклад: Гаджидер ‹ аджи + дер(е) з протетичним 

приголосним г у першому складникові, Колудар ‹ *Курудере з дисиміляцією -рр- – 

-лр-, Сап’ян ‹ *Саф’ян (субституція п/ф) ‹ саф + ян, Царегол ‹ *Саригол(ь) зі 

зміною с/ц тощо. Група відапелятивних складних гідронімів кількісно менша 
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порівняно з простими (однослівними) назвами, проте такі утворення становлять 

прикметну рису тюркської гідронімії загалом і басейну Дністра зокрема. 

Гідронім Ікель (р., п. Дністра; тече на території Молдови, у колишньому 

Оргіївськ. пов.; варіанти: Иккель, Икиль, Ikuł [766, II, с. 129]) Р.М. Козлова 

порівнює з назвами блр. р. Вікля на Гродненщині, пол. оз. Jekły see в 

Ольштинському воєводстві, зводячи їх до псл. *jьkъlъ / *jьkъlь (із семантикою 

вигину) ‹ і.-є. *(s)kel- ‘гнути, згинати; крутити, вертіти’. Праформи *jьkъlъ / 

*jьkъlь дослідниця реконструює на підставі укр. ікло, блр. ікол, рос. иклы, слвн. 

jekel, пол. діал. ikły [216, c. 16]. Викликає сумнів реконструкція псл. *jьkъlъ / 

*jьkъlь з огляду на те, що слов’янські лексеми на позначення гострого зуба (зубів) 

у людини і тварин або бивня в тварин сягають псл. *kъlъ / *kъlo [603, 13, сc. 192–

193]. На нашу думку, гідронім Ікель можна пояснювати як генетичний тюркізм, 

якщо вважати його вторинним щодо варіанта Іккель (див. вище). Цю назву 

відносимо до складних (двохосновних) - Ік-кель. Етимологію компонентів ік і кель 

з’ясовуємо в колі відповідної тюркської лексики: кель ‘озеро, водойма’ (варіанти 

кёль, куль) й ик ‘течія (зокрема нижня течія), бік, сторона’ [360, сс. 231, 313]. 

Таким чином, гідронімооснову Іккель мотивувала, найімовірніше, ознака 

*‘сторона озер (водойм)’. На підтвердження запропонованого пояснення 

гідроніма Ікель свідчать споріднені тюркські назви (річки й озера) Ик у басейні 

Ками, Іртишу, на півночі Уралу, у Башкирії і Татарстані, а також двохосновний 

гідронім Акколь (Аккуль) у Казахстані [360, сс. 231, 313] – типологічна паралель 

до Іккель. 

Потамонім Кагáч (р., п. Когильника, вп. в лиман Сасик між рр. Дністер і 

Прут; Одес. обл. [467, с. 226]) етимологічно неоднозначний. Формальний зв’язок 

назви Кагач із рос. діал. кагáч ‘накриття над стіжком сіна’ [546, ІІ, с. 155] 

малопереконливий передусім із погляду неспіввідносної семантики. На думку 

Р.М. Козлової, гідронім Кагач демонструє вторинну форму до *Калгач ‹ *кългач ‹ 

псл. *kъlgačь на позначення викривленої конфігурації русла гідрооб’єкта або 

специфічної форми навколишнього рельєфу [216, с. 240]. Однак локалізація назви 

р. Кагач в ареалі зі значною часткою тюркської гідронімії уможливлює її 
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пояснення і як неслов’янської за походженням. На наш погляд, гідронім Кагач – 

фонетично трансформована форма від *Карагач: Ка[ра]гач › Кагач (унаслідок 

дієрези звукосполуки -ра-), пор., наприклад, схожу зміну (випадіння складу) в 

назві Карач [46, с. 115], яка, очевидно, постала з *Кара[га]ч ‹ тюрк. karagač ‘в’яз, 

берест’ [46, с. 128]. У контексті викладеного важливо зауважити, що різноманітні 

фонетичні зміни в структурі тюркської гідронімії в межах слов’янської 

топонімної системи були зумовлені складними процесами її звукової адаптації 

[122, сс. 15–20]. Таким чином, Кагач ‹ *Карагач ‹ тюрк. karagač ‘в’яз, берест’. 

Таку мотивацію підтверджують гідронімний відповідник Карагáч (п. Судака, 

басейн Чорного моря в Криму [467, с. 239]), типологічні паралелі - укр. 

потамоніми Бéрест, В’язовá, В’язовúй у різних регіонах [467, с. 43, 124]. 

Назва б. Карагаш (л. Дністра; Одес. обл.; варіанти: Гарагаш, Большой 

Карагачь [96, с. 44]) і споріднені гідроніми Великий Карагач (р., л. Дністра між 

рр. Малий Карагач і Томашлик; Одес. обл. [467, с. 91]) і Малий Карагач (р., 

л. Дністра; Одес. обл.) утворилися в результаті онімізації дендрономена тюрк. 

карагач ‘чорний в’яз’, пор., наприклад, кр.-тат. qarağaç, ногай. qaragaş ‘в’яз, 

берест’ [46, с. 128]. Топонімні паралелі для аналізованих назв гідрооб’єктів 

поширені на території Криму: р. Карагáч (басейн Чорного моря; див. вище), пор. 

ще складні гідроніми: б. Карагач-Дере, Карагач-Чокрак [46, с. 128] тощо. 

Гідронім Карагóль (затока Дністер. лиману Чорного моря; Одес. обл.; 

варіанти: Гараголь, Карагольська затока [96, с. 45]) – результат онімізації 

лексикалізованого словосполучення кара голь ‘чорне озеро’, у складі якого тюрк. 

kara ‘чорний’ і göl ‘озеро, водоймище’ [46, сс. 105, 128]. Пор. також топонімну 

паралель Кара-Голь – відгідронімний ойконім у Криму [46, с. 105]. Варіант 

Гараголь ‹ Караголь у результаті діалектного одзвінчення к › г, що часто 

трапляється в тюркських топонімах, наприклад: Гарагаш – варіант до гідроніма 

Карагаш (див. вище), Кара-Гурт – ойконім у Криму ‹ тюрк. qaraqurt ‘отруйний 

павук’ [46, с. 129] та ін. Дослідники стверджують, що фонетичне явище переходу 

к › г характерне для тюркських мов огузького типу [96, с. 22]. 
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Гідронім Карадáй (р., л. Чаги л. Когильника, вп. в лиман Сасик (Кундук) 

між рр. Дністер і Прут; у колишньому с. Карадай Одес. обл. [467, с. 239]) – 

двокомпонентне утворення, у складі якого тюрк. кара ‘чорний, темний’ і дай, що 

не має буквального відповідника в тюркському словникові. Можливо, це 

фонетично вторинна форма від даг ‘гора, гірський хребет’ [360, с. 169], ‘гірський 

ліс’ [46, с. 100]. Таке припущення небезпідставне, оскільки зміну давнього г (ğ) › j 

відбиває більшість тюркських діалектів [606, с. 94], пор. іще тюрк тäjіш = дäгіш, 

тÿjÿн = тÿгÿн [434а, ІІІ, сс. 1051, 1546]. Однак певні сумніви щодо такого 

тлумачення складника дай пов’язані з наявністю численних топонімів Карадаг 

(Кавказ, Крим, Туречччина, Туркменія [360, с. 259]), у структурі яких -даг не 

перейшов у -дай. 

Назва р. Карасý (вп. в оз. Ялпуг, межиріччя Пруту й Дністра; Одес. обл. 

[467, с. 240]) – результат онімізації гідрографічного апелятива тюрк. карасу 

‘джерело’, ‘річка, що починається з джерела’ [148, с. 166], що сформувався на базі 

складників кара ‘чорний, темний’ і су ‘вода, річка’. Пор. також гідронім Карасý в 

басейні Чорного моря [467, с. 240] (варіант Кара-Су [46, с. 143]). 

Потамонім Карасулáк (р., вп. в оз. Ялпуг між рр. Дністер і Дунай; 

нп Криничне і Червоноармійське (тепер Кубей) Болградськ. р-ну Одес. обл. [467, 

с. 240]) А.Т. Бевзенко пояснювала на основі тур. kara ‘чорний’ і sulak 

‘болотистий’ [22, с. 72], з чим погоджуємося. На підтвердження такої версії 

наведемо ще макед. діал. карасулýк ‘болотисте місце’ [108, с. 94] – фонетичний 

варіант до карасулак ‹ kara +sulak. 

Назва б. Картакáй (л. Тилігулу між рр. Пд. Буг і Дністер; х. Кавказ 

колишнього Ананіївськ. пов. (тепер Ананіївськ. р-н Одес. обл.) [182, с. 26; 467, 

с. 242]) має варіант Орлова Балка, що дає підстави виводити цю назву від тюрк. 

kartal kaya (‹ kartal ‘орел’, kaya ‘скеля, стрімчак, обрив, урвище’ [46, сс. 130–131]) 

із подальшими фонетично-морфологічними змінами (випадіння -л-, зміна роду) на 

східнослов’янському ґрунті. У такому разі Орлова Балка – це семантична калька, 

що виникла в українськомовному середовищі, тюрк. Картал кая. Пропоновану 

етимологію (з погляду мотивації семантики гідронімооснови) підтверджують 
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споріднені назви бб. Орлова Балка й Орлине Гніздо [187, с. 93], лімнонім Картал 

у басейні Дунаю (див. назву Кая на Одещині [467, с. 244]), складний (за будовою) 

мікротопонім Картал-Кора в Криму [46, с. 130]. 

Гідроніми Колýдар (б., вп. в оз. Біле, басейн Нижнього Дністра; Одес. обл.; 

варіанти: Колудор, Коло-дере, Курудурова, Кулудар, Коурудар [96, с. 48]), 

Колудерé (б., с. Кагарлик Біляївськ. р-ну Одес. обл. [467, с. 265]) фонетично 

вторинні до Курудере ‹ *Куру дере, що переконливо підтверджують наведені вище 

варіанти. В основі назви - тюрк. kuru dere ‘суха балка’ (‹ kuru ‘сухий’ i dere 

‘долина, балка, яр, річка, ущелина’ [46, сс. 101, 128]). Аналогічну етимологію має 

також гідронім Курудéр (р., л. Сарати, вп. в лиман Сасик (Кундук) між рр. Дністер 

і Прут; с. Плахтіївка Саратськ. р-ну Одес. обл.; варіант Кулудер [467, с. 304]). 

Дисиміляція -рр- – -лр- у структурі вказаних назв відбулася в 

східнослов’янському мовному оточенні. 

Гідронім Мар’я́на (кут, звивина Дністра; коло с. Біляївки Одес. обл.; 

варіанти: Кутъ Маріяна, кут Марьяна [96, с. 59]) формально збігається з 

особовим ім’ям Мар’ян(а). Однак така дериваційна модель не характерна для 

слов’янської гідронімії. У разі походження цієї назви гідрооб’єкта від імен Мар’ян 

чи Мар’яна вона мала б форму Мар’янів (-ова, -ове) або Мар’янин (-а, -е). 

Щоправда, назву кута Мар’яна можна розглядати як форму Р. в. належності від 

імені Мар’ян: кут Мар’яна на зразок двокомпонентного гідроніма Івáна Боковóго 

(пот., басейн Тереблі п. Тиси на Закарпатті [467, с. 218]). Проте зв’язок гідроніма 

Мар’яна з відповідним антропонімом неоднозначний. Автори монографії 

«Гідронімія Нижнього Подністров’я» відносять цю назву до тюркських за 

генезою, припускаючи її мотивацію тюрк. maryan ‘зміїний бік’ [96, с. 60], що 

загалом можливо. На ймовірність такої етимології вказують типологічно 

споріднені паралелі – укр. назви б. Змíєва та яру Змíїв у басейні Сіверського 

Дінця, б. Зміїна в басейні Дніпра [467, с. 215].  

Лімнонім Сап’я́н (поблизу оз. Білого, що з’єднує Турунчук із Дністром; 

Одес. обл.; варіант Сап’яни [96, с. 77]) етимологізують як генетично тюркський, 

виокремлюючи в його складі компоненти saf ‘чистий’ (враховуючи субституцію 
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ф / п) і yan ‘сторона, бік’. Таким чином, семантику гідронімооснови назви Сап’ян 

мотивувала ознака ‘чиста сторона’ [96, с. 77]. На наш погляд, така версія 

недостатньо повно розкриває доонімне значення лімноніма Сап’ян. Крім цього, 

сумнівним видається поєднання тюрк. saf ‘чистий’ і yan ‘бік, сторона’ на 

позначення озера, чисту воду якого простіше було б охарактеризувати 

словосполукою саф су, у якій су ‘вода’ [434а, IV, 422]. Не відкидаючи остаточно 

припущення щодо двохосновної структури лімноніма Сап’ян й ототожнення його 

другого складника з тюрк. yan ‘бік, сторона, край’, вважаємо, що його перший 

компонент сап- не обов’язково виводити від saf ‘чистий’. Його можна 

пов’язувати, наприклад, і з тюрк. saр ‘кущ’ [434а, IV, сс. 400–401]. У цьому разі 

Сап’ян ‹ saр yan ‘місцевість, заросла кущами’ → *‘озеро в такій місцевості’. На 

ймовірність такої етимології опосередковано вказують укр. гідроніми: 

р. Корчувáта, пот. Корчувáтий (басейн Дніпра), яр Кущувáтий (басейн Сіверськ. 

Дінця) [467, сс. 274, 307] ‹ корчувáтий ‹ корч ‘викорчуване дерево або пень; кущ’, 

кущувáтий ‹ кущ ‘низькоросла дерев’яниста рослина; скупчення таких рослин’ 

[155, 3, сс. 45, 171]. Менш імовірна модель Сап’ян ‹ Сап’яни (див. вище 

гідронімний варіант) ‹ особового імені Сап’ян (пор. відантропонімний гідронім 

Сап’я́нова – б., басейн Сіверськ. Дінця [467, с. 487], споріднене укр. прізвище 

Соп’ян – розмовна форма від Софон [522а, с. 344]), яка характерна насамперед 

для назв поселень. 

Гідронім Ташбунáр (р., вп. в Ташбунарську затоку оз. Катлабуг між 

рр. Прут і Дністер; пор. колишнє с. Ташбунар Болградськ. р-ну Одес. обл. [467, 

с. 555]) має прозору формальну структуру, аналіз якої дає переконливі підстави 

пов’язувати цю назву з тюрк. таш ‘камінь’ і бунар ‘джерело, колодязь’ [360, 

сс. 102, 547]. Отже, Ташбунар ‹ таш бунар ‘кам’яний колодязь’. Пор. також 

споріднені назви (з аналогічним другим складником) топооб’єктів: Татарбунари 

на Одещині, Акбунар, Балбунар у Болгарії [360, с. 102] та ін. 

Назву р. Тилігýл (пр. Тилігульського лиману між рр. Дністер і Пд. Буг; 

мм. Ананьїв і Балта, нп Пасицели Балтськ. р-ну, Троїцьке Любашівськ. р-ну, 

Андрієво-Іванівка, Левадівка, Настасіївка і Скосарівка Миколаївськ. р-ну, 
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Завадівка, Березівка, Демидівка і Гуляївка Березівськ. р-ну Одес. обл.) 

зафіксовано з численними варіантами Ділїгул, Делигель, Dalogol, Teligol, Teligul 

[467, с. 563], що свідчать про фонетичні зміни в її структурі, зумовлені або 

особливостями звукової адаптації гідроніма Тилігул у чужомовному середовищі, 

або специфікою тих діалектів (тюркських), у системі яких він сформувався. 

О.М. Трубачов, услід за М. Фасмером, етимологізував назву р. Тилігул як складну 

за будовою й фонетично видозмінену від первісного *deli gol ‘шалене озеро’ [525, 

с. 206], ‘буйна річка’, що особливо проявляє свій характер навесні [546, IV, с. 57]. 

На нашу думку, гідронім Тилігул не обов’язково вважати фонетично вторинним 

щодо *Делігол › *Делігул. Ці варіанти функціонували, очевидно, як паралельні. 

Звукова відмінність їхніх перших складників Телі- й Делі- зумовлена не 

еволюцією однієї форми з другої, а особливостями фонетичного варіювання в 

діалектах різних тюркських мов, пор., наприклад, кипч., караїм. täli ‘безумний’, 

тур. däli ‘т. с.’ [546, IV, с. 57]. М.М. Ширалієв із цього приводу зазначав, що 

вживання на початку слів приголосного т замість д відрізняє тюркські мови 

кипчацького типу від огузьких [581, с. 9]. З огляду на це можна припускати, що 

гідронім Тилігул постав у мовленні місцевого кипчацького (половецького) 

населення досліджуваного регіону. Мотивацію гідроніма Тилігул (Делігул) як 

річки (озера) з неспокійним характером підтверджують численні споріднені назви 

гідрооб’єктів, як-от: укр. Злóбний (басейн Верх. Дністра на Львівщині [467, 

с. 215]) ‹ злóбний ‘сердитий, злий’, рос. Кубань (Півн. Кавказ) ‹ тюрк. qoban 

‘шалена’ [123, с. 53], Бешеный, Злая, Злобенка в басейні Оки [479, сс. 39, 118, 

146], болг. Зла река (під час повені заливає береги [249, с. 140]), серб. Zli potok, 

нім. Bösefluss [639, с. 107]. 

Щодо походження гідроніма Царегóл (б.: 1) л. Цареги, вп. в Тилігульський 

лиман між рр. Дністер і Пд. Буг; с. Іполитівка Одес. обл.; 2) пр. Тилігулу; у тій 

самій обл.; варіанти: Сари-Гель, Цариголь [467, с. 596]) у колі мовознавців немає 

робіжностей. Цю назву вважають генетичним тюркізмом. По-різному, проте, 

трактують складники гідроніма Царегол. Так, О.М. Трубачов припускав, що 

структура цієї назви відбиває молдавську фонетичну адаптацію первісного тюрк. 
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*deligol [525, с. 206]. Л.П. Зеленко пояснювала гідронім Царегол на основі тюрк. 

sari göl ‘жовте озеро’ [186, с. 99]. На нашу думку, переконливішою є друга версія. 

По-перше, не підтверджено іншими фактами субституцію тюрк. ä (у Телігул / 

Делігул) – молд. еа, а також тюрк. l – молд. р, що породжує сумніви стосовно 

видозміни тюрк. Телігул / Делігул – молд. Царегол. По-друге, на підтримку 

етимології Царегол ‹ тюрк. sari göl указує гідронімний варіант Сари-Гель, у складі 

якого компоненти Сари- ‹ тюрк. sari ‘жовтий’ [46, с. 141] й Гель ‹ тюрк. göl, 

зважаючи на зміну тюрк. ö › e в східнослов’янському (українському) мовному 

середовищі. Африкатизація початкового с › ц відбулася, ймовірно, на місцевому, 

слов’янському, ґрунті (з огляду на близьку, передньоязикову, артикуляцію 

приголосних с, ц, пор., наприклад, укр. сýрма і цýрма [463, 4, с. 438], блр. діал. 

сошка (‹ соха) і цошка [477, 5, с. 364] та ін.). 

Назву р. Чилігідéр (л. Когильника, вп. в лиман Сасик між рр. Прут і 

Дністер; с. Чилігідер (тепер Нерушай) Татарбунарськ. р-ну Одес. обл.; варіант 

Шилигидер [467, с. 608]) аналізуємо як складну за будовою – з компонентами 

Чиліг(ґ)- і -дер. Обидва складники мають апелятивні відповідники в лексиці 

тюркських мов. Чиліг(ґ)- ‹ тюрк. çilik ‘висохнути’ [434а, ІІ, с. 2162] з діалектною 

зміною к › ґ, яку можна пояснювати або на матеріалі тюркських мов (пор., 

наприклад, тюрк. бÿг ‘вигин’, ‘крутий поворот’ і бÿк ‘т. с.’ [434а, IV, сс. 1696, 

1991–1882]), або на місцевому східнослов’янському ґрунті: одзвінчення к › ґ у 

міжслівній позиції – прикметна риса степового говору української мови [115, 

с. 647]; -дер ‹ тюрк. дере ‘яр’, ‘вузька долина’ [360, с. 171]. Щодо трансформації 

тюрк. дере › дер пор. згадані вище Гаджидер і Аджидер. Таким чином, Чилігідер ‹ 

*Чиліґдере ‹ *Чилікдере ‹ тюрк. чілік дере ‘долина річки, що пересихає’. Варіант 

Шилигидер – фонетично вторинний щодо Чиліґідер. Явище зміни шиплячих ч › ш 

поширене в кипчацькому діалекті тюркських мов [581, с. 12]. У зв’язку з 

потамонімом Чилігідер слід етимологізувати й назву стр. Чиліклійдере (вп. в 

оз. Сасик (Кундук) на убережжі Чорного моря між рр. Дністер і Дунай; варіант 

Чиліклій-дере [467, с. 608]), у якому перший складник Чиліклій- ‹ тюрк. çilik (див. 

вище) + суфікс -ly із семантикою інтенсивної ознаки: çilikly ‘висохлий’. У 
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слов’янському мовному оточенні відбулася структурна зміна тюрк. -ly › -лій, 

характерна в цілому для генетично тюркської гідронімії в межах України. 

 

4.2.3. Афіксальні гідроніми 

 

У системі відапелятивних гідронімів тюркського походження 

виокремлюємо прості за будовою назви афіксального типу. Якщо твірною 

основою безафіксних утворень (одно- і двохосновних) були географічні 

апелятиви (переважно іменники), не оформлені додатковими суфіксами, то в 

афіксальних наявні певні афікси, які, приєднуючись до того чи іншого іменника 

або прикметника, надають йому специфічного значення. Цей морфологічний тип 

гідронімів найчастіше характеризують такі суфікси: -ly – творив прикметники із 

значенням інтенсивної ознаки або наявності опредметненої ознаки, -lyq (-liq, -lüq) 

– указував на наявність ознаки, вираженої твірною основою, -čik – демінутивний 

(часто виражав ознаку пестливості), -ça – указував на повноту ознаки та ін. 

Важливо відзначити, що тюркські гідроніми з формантами -ly і -ça, входячи в 

слов’янську топонімосистему, зазнавали фонетичної адаптації, у результаті якої 

змінювалася звукова природа суфіксального форманта, наприклад: Алкалія ‹ 

Алкали-дере (суфікс -ly в слов’янському мовному оточенні утворював такі 

аломорфи: -ла, -лея, -лій, -лія), Чобурча з варіантом Чобурджа, у якому тюрк. -ç- › 

-дж- (-ж-) на слов’янському ґрунті. 

Потамоніми Велúкий Аджалúк (р., у межиріччі Дністра й Пд. Бугу; Одес. 

обл. [403, с. 45]) і Малúй Аджалúк (р., вп. в Малий Аджалицький лиман між 

Великим Аджаликом і Тилігулом; с. Малтизівка (колишнє Аджаличок) 

колишнього Одес. пов.; варіант Кючюкъ-Аджаликъ [467, с. 343]) формально 

належать до складених, оскільки є назвами-словосполученнями з опорним 

компонентом Аджалик й атрибутивами Великий і Малий у функції диференціації. 

Фактично це семантичні кальки первісних тюркських утворень Бююк Аджалик 

[183, с. 144] і Кючюк Аджалик (див. вище), у складі яких Бююк і Кючюк ужиті в 

розрізнювальному значенні: тюрк. büjük ‘великий’, küçük ‘малий’ [46, с. 91]. 
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Стрижневий компонент цих назв Аджалик – дериват із суфіксом -lyq (-liq) від 

прикметника aci ‘кислий, гіркий, солоний’ [434, І, с. 503] з подальшим 

одзвінченням -c- (-ç-) › -дж- на слов’янському ґрунті (пор. згадані вище Акаржа, 

Аджидер / Гаджидер). Отже, семантику основи гідроніма Аджалик мотивувала 

ознака ‘річка з гіркою, солоною водою’, пор. тур. acilik ‘гіркота, гіркий присмак’ 

[536а, с. 21]. 

У структурі гідроніма Алкалíя (р., вп. в оз. Солоне на захід від Дністра; 

Білгород-Дністровськ. р-н Одес. обл.; поч. в Молдові: нп Монаші й Алкалія; 

варіанти Алкала-Дере, Алкали-дере [467, с. 21]) виокремлюємо основу Алка- й 

формант -лія (результат фонетичної адаптації тюрк. -ly), який творив відносні 

прикметники зі значенням наявності предмета чи інтенсивної ознаки. Отже, 

Алкалія ‹ первісного Алкали, що, власне, й підтверджує варіант Алкали-дере. 

Основа Алка- ‹ тюрк. alka ‘кільце’ [354, с. 16]. Таким чином, Алкалія ‹ alkaly 

‘кільцева’, пор. слов’янську гідронімну паралель: укр. р. Кільцéва в басейні 

Кальміусу на Донеччині [467, с. 250]. Малопереконливим видається порівняння 

основи гідроніма Алкалія з омонімом тюрк. alka ‘благословенний’ [328, сс. 175–

176] з огляду на семантику. 

Гідроніми Бакчалія (р., л. Ботни п. Дністра; тече в Молдові [525, с. 242]) і 

Бахчалія (р., пр. Нерушаю, пр. гирла Мурзи між рр. Дністер і Прут; с. Баштанівка 

Татарбунарськ. р-ну Одес. обл. [467, с. 35]) містять спільну основу Бакча- / Бахча- 

(‹ тюрк. фонетичних варіантів бахча, бакча ‘город’, ‘сад’ [434а, IV, с. 1464]), 

оформлену суфіксом -лія ‹ -ly. Отже, Бакчалія / Бахчалія ‹ бакчалы ‘садовий’ [151, 

с. 65]: *‘річка, що тече в місцевості з городами (садами)’. Фонетична варіантність 

твірних апелятивів бакча і бахча й похідних від них гідронімів зумовлена 

відмінністю місцевих тюркських діалектів. 

Назву р. Балáй (вп. в Тилігульський лиман між Пд. Бугом і Дністром [467, 

с. 31; 187, с. 90]) можна пояснювати як утворення з основою бал- і формантом -ай. 

Етимологію гідроніма допомагає з’ясувати тюрк. bal ‘мед’, ‘солодкий сироп’ 

[434а, IV, с. 1490], оформлене суфіксом -ay з просторовою семантикою [187, 

с. 90]. Таким чином, *balay – *‘річка із солодкою (придатною для пиття) водою’. 
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Пор. ще укр. гідроніми Медóва в басейнах Дніпра й Міусу [467, сс. 357–358]. Із 

назвою Балай дериваційно пов’язаний гідронім Балайчýк (р., вп. в Тилігульський 

лиман між Пд. Бугом і Дністром; нп Василівка, Капітанівка Одес. обл. [467, 

с. 31]), утворений від Балай за допомогою демінутивного суфікса -чук (‹ -çyk,        

-çik). 

Гідронім Балакчéля (р., п. Хаджидеру, вп. в оз. Хаджидер між рр. Дністер і 

Прут; Одес. обл.; варіанти: Балакчела, Балакчены [467, с. 31]) містить основу 

Балак-, яку демонструють також назви б. Балаклава в Криму, р. Балакленька 

(варіант Балаклейка) в басейні Дніпра, р. Балаклійка (Балыклейка, Балаклейка) в 

басейні Сіверського Дінця [467, с. 31]. Наведені гідроніми прямо або 

опосередковано пов’язані з тюрк. balaq, balїq ‘риба’ [148а, с. 80], оформленим 

різними суфіксами. Щодо гідроніма Балакчеля / Балакчела, то це, на наш погляд, 

утворення від основи балакч(а) із суфіксом -ил- (варіант із -ел- з’явився на 

слов’янському ґрунті), пор. у цьому контексті тюрк. балакчыл / балыкчыл ‘велика 

пташка, що поїдає рибу’ [434а, IV, с. 1497]. Балакча – дериват із суфіксом -ча 

(вказує на повноту ознаки) від балак ‘риба’ (див. вище). Таким чином, Балакчела ‹ 

Балакчила – *‘річка, де багато риби’. Стосовно варіанта Балакчени пор. 

співвідносний апелятив тюрк. балакчын / балыкчын ‘маленька пташка, що поїдає 

рибу’ [434а, IV, с. 1497]. Можливе й інше пояснення структури та апелятивної 

семантики гідроніма Балакчела – суфіксальне утворення (-ла, -ля – результат 

слов’янської фонетичної адаптації суфікса -ly) від тюрк. балакчы / балыкчы 

‘рибалка’ [434а, IV, с. 1497] – *‘річка, де ловлять рибу’. 

Потамонім Кайраклíя (р., вп. в оз. Саф’ян між рр. Прут і Дністер; колишній 

Ізмаїльськ. пов. [467, с. 228]) А.Т. Бевзенко етимологізувала як двохосновний, 

виділяючи в його складі тур. kair ‘дно’ і akle ‘з білими плямами’ [22, с. 72]. На 

нашу думку, цю назву можна аналізувати інакше: Кайраклія ‹ Кайр-ак-лія. В 

основі гідроніма вбачаємо компоненти: тюрк. qajir ‘пісок’ [187, с. 92], ‘піщана 

коса, мілина на річці або озері’ [495, с. 47], ak ‘білий’ і суфікс -ly (› -лія): *qajirakly 

› Кайраклія – *‘водойма з білим піском’. 
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Назву б. Калаглíя (л. Тилігулу, вп. в Тилігульський лиман між рр. Дністер і 

Пд. Буг; Одес. обл.; варіанти: Калагли [187, с. 92], Кологлія [467, с. 263]) 

Л.П. Зеленко і Г.Ю. Касім пояснюють як вторинну форму щодо первісної 

*Калгали, похідної за допомогою суфікса -ly від калга ‘почесний титул при дворі 

кримських і ногайських ханів’ [187, с. 92]. Така версія цілком можлива. На її 

імовірність указує начебто й варіант Калагли, який можна виводити від *Калгали 

(метатеза в групі приголосних -лг(а)л- – -л(а)гл-). У такому разі р. Калаглія ‹ 

*Калгали отримала свою назву від суміжного поселення Калаглія (тепер 

Миколаївка Овідіопольськ. р-ну). Однак таке пояснення не вичерпує всіх 

можливостей етимологізування гідроніма Калаглія. Цю назву можна також 

аналізувати на основі варіанта Калагли ‹ *Калгали ‹ *Каргали (чергування р › л 

поширене в тюркських мовах [19, с. 110]) – утворення із суфіксом -ly від karga 

‘крук, ворона’ [46, с. 129]. Отже, *Каргали ‹ тюрк. kargaly ‘вороняча’. На 

підтвердження такого тлумачення наведемо відповідник у Зх. Сибіру – лімнонім 

Каргалы (‘вороняче озеро’ [354, с. 9]), можливо, й потамоніми Каргалей, 

Каргалейка в басейні Оки [479, сc. 241, 264], які Р.М. Козлова, проте, виводить від 

псл. *kъrga ‘вигин’ із доданим пізніше морд. лей ‘річка, яр’ [261, с. 244]. Пор. 

також ойконіми Кагарлик (Біляївськ. р-н Одес. обл. і на Київщині), а також 

гідроніми Кагарлик (у басейнах Дніпра та Пд. Бугу), Мокрий Кагарлик і Сухий 

Кагарлик (у басейні Росі) ‹ *Каргалик. В основах цих назв можна вбачати тюрк. 

qarğaliq ‘місцина, де багато ворон або круків’ (пор. іще ойконім Каргалик у 

Криму [46, с. 129]). Щоправда, для гідронімів зі стрижневим Кагарлик дослідники 

припускають мотивацію тюрк. kögär ‘робитися синім, синіти’. Однак, як слушно 

зауважує В.В. Лучик, відіменна деривація похідних із суфіксом -lik, lyk робить 

етимологію назв Кагарлик у зв’язку з дієсловом kögär уразливою [305, с. 41]. На 

думку К.М. Тищенка, топонім Кагарлик походить від тюрк. канґар ‘три елітарні 

орди печенігів’ + суфікс місця -лик [512, с. 343]. Проте в цьому поясненні 

довільно потрактовано фонетику назви Кагарлик (не аргументовано зміни 

*Кангарлик › Кагарлик). 
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Гідронім Когúльник (р., вп. в лиман Сасик (Кундук) між рр. Дністер і Прут; 

нп Серпневе, Березине, Червоне (тепер Матильдівка) Тарутинськ. р-ну, Теплиця, 

Павлівка, Арциз Арцизьк. р-ну, Татарбунари Одес. обл.; варіанти: Кагильник, 

Кагальник [467, с. 259]) О.М. Трубачов пояснював як фонетично вторинний щодо 

Кагальник ‹ *Каганлик (метатеза -нл- – -л(ь)н-). В основі цієї назви – тюрк. 

*kaganlyk ‘каганат’ [525, с. 201]. Погоджується з такою етимологією і 

Л.П. Зеленко, зазначаючи, що тюрк. *kaganlyk, мотивуючи гідронім Каганлик, 

відбивало семантику ‘річка каганату’ [183, с. 144]. Відновлене *kaganlyk ‹ д.-

тюрк. kahan ‘найвищий старотюркський титул: голова держави’ (запозичене в 

українську мову ще в давньоруський період, пор. д.-рус. каганъ – про князя 

Володимира [155, 2, с. 336] + суфікс -lyk, що вказував на ознаку, виражену 

твірною основою)33. З огляду на це реконструкція семантики *‘річка каганату’ 

(каганáт ‘держава на чолі з каганом’) цілком обґрунтована. На ймовірність 

етимології гідроніма Когильник ‹ Кагальник ‹ *Каганлик ‹ *kaganlyk указує 

аналогічне тлумачення потамоніма Кагамлúк (л. Дніпра; м. Кременчук Полтав. 

обл.; варіант Кагальникъ [467, с. 226]), яке запропонував О.С. Стрижак [493, 

с. 86]. Щодо явища метатези -нл- › -л(ь)н-, відображеної в структурі тюркських 

гідронімів, пор. ще назву р. Цибульник у басейні Дніпра, яку етимологізують у 

зв’язку з тюрк. cibinlik ‘болотяна місцевість, де багато комарів’ [160, с. 57]. 

Назва р. Кучургáн (л. Турунчука, вп. в Дністерський лиман Чорного моря; 

нп Кучурган Роздільнянськ., Великомихайлівськ. р-нів Одес. обл. [467, с. 307]; 

варіанти: Курчаган, Курчуган [96, с. 56]) неодноразово привертала увагу 

дослідників, які висловлювали різні думки щодо її етимології. Більшість 

мовознавців уважає цей гідронім тюркським за походженням. Автори монографії 

«Гідронімія Нижнього Подністров’я» припускали, що потамонім Кучурган 

розвинувся з Курчаган (див. відповідний варіант), що згодом видозмінився в 

Курчуган › Кучурган (на основі метатези). Курчаган – віддієслівний прикметник із 
                                                            
33 Варто, однак, зазначити, що твірне каган пояснюють і на слов’янському ґрунті, розглядаючи його як вторинну 
форму щодо *колган, споріднену з численними східнослов’янськими апелятивами на зразок каўган і калган із 
семантикою ‘хмара’, ‘горщик, черпак’, ‘товстий обрубок дерева’ ‹ псл. *kъlganъ ‹ *kъlg- ‹ *(s)kel- ‘гнути, кривити’ 
[216, сс. 242–244]. 
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формантом -ган від тюрк. курча ‘опоясати, оточити’ → ‘річка, яка оточує 

навколишню місцевість’ [96, с. 56]. Л.Т. Масенко також виводить гідронім 

Кучурган від первісної форми Курчаган, виокремлюючи в її складі тюрк. кур(у) 

‘сухий’ і чаган ‘затока’ [328, с. 169]. На думку В.П. Шульгача, назва Кучурган – 

лексико-семантичний дериват від апелятива кучургáн ‘великий піщаний горб’ ‹ 

псл. *kočьrganъ [586, сс. 33–34]. В.В. Лучик уважає, що гідронім Кучурган 

мотивований основою тюрк. göçür-, кøчур- ‘переміщати, переселяти’, 

оформленою суфіксом -ган. Первісно ця назва стосувалася урочища (на урочищѣ 

Кучурганѣ, 1667 р.) [308, с. 297]. Отже, як бачимо, гідронім Кучурган не має 

остаточної етимології і потребує докладнішого дослідження. Тлумачення назви 

р. Кучурган у зв’язку з апелятивом кучургáн ‹ псл. *kočьrganъ з формального 

погляду не викликає заперечень. Незважаючи на це, слов’янська етимологія цієї 

назви породжує певні сумніви. По-перше, для гідроніма Кучурган не зафіксовано 

варіантів на зразок *Кочерган, *Кочурган, *Кучерган, які випливали б із праформи 

*kočьrganъ. По-друге, гідронім Кучурган позначає притоку р. Турунчук, назва якої 

має тюркську етимологію (див. далі). Цей факт ускладнює можливість пояснення 

гідроніма Кучурган на слов’янському ґрунті, адже малоймовірною виглядає 

праслов’янська генеза назви притоки, коли назва основної річки має тюркську 

природу. Такі міркування спонукають етимологізувати гідронім Кучурган на 

тюркськомовному ґрунті. Також зауважимо, що виокремлення в назві Кучурган 

складників кур(у) ‘сухий’ і чаган ‘затока’, як це пропонує Л.Т. Масенко (див. 

вище), наштовхується на структурні труднощі. Справді, у тюркських мовах 

представлені обидві ці лексеми [360, сс. 320, 605], однак невідомі випадки 

редукції кінцевого -у в прикметникові куру. Доступний топонімний матеріал із 

тюркських мов засвідчує цей ад’єктив у незмінній формі, пор., наприклад, 

гідроніми Куру-Узень, Куру-Індол у Криму [46, с. 138], потамоніми Куругай, 

Курудере в Азербайджані, Куручешме в Туречччині тощо [360, с. 320]. Отже, 

етимологічний зв’язок гідроніма Кучурган із *Кур(у)чаган неочевидний. Таким 

чином, найобґрунтованішими з лінгвістичного погляду вважаємо дві версії 

етимологізування гідроніма Кучурган: 1) якщо первісна форма назви - Кучурган 
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(див. вище найранішу історичну фіксацію 1667 р. – на урочищѣ Кучурганѣ), то це 

дериват із суфіксом -ган (тюрк. -ğan творив дієприкметники теперішнього або 

минулого часу, вказуючи на ознаку, виражену твірною основою [46, с. 106]) від 

дієслівної основи göçür-, кøчур- ‘переміщати, переселяти’. У такому разі гідронім, 

очевидно, вторинний щодо назви урочища; 2) якщо первісна форма гідроніма 

Курчаган, то це, як уже було зазначено, утворення з тим самим формантом -ган, 

але вже від іншої дієслівної основи курча ‘опоясати, оточити’ [434а, ІІ, с. 953]: 

*‘річка, яка огинає навколишню місцевість’. 

Потамоніми Велúкий Куя́льник (р., між рр. Дністер і Прут, вп. в 

Куяльницький лиман Чорного моря; нп Іванівка Іванівськ. р-ну, Ширяєве 

Ширяївськ. р-ну, Куяльник Котовськ. (тепер Подільськ.) р-ну), Малúй Куя́льник 

(р., вп. в Хаджибейський лиман Чорного моря між рр. Свинна й Великий 

Куяльник; колишнє нп Семенопіль (Пенчева), Ляхова (Стемиківка), Іжицька, 

Марцинківка (Секретарівка); варіант Kuialick), Серéдній Куя́льник (р., л. Малого 

Куяльника пр. Хаджибейського лиману; Одес. обл.), Сухúй Куя́льник (р., 

пр. Куяльника, вп. в Куяльницький лиман Чорного моря між рр. Дністер і Пд. Буг; 

Одес. обл.) [467, сс. 92, 346, 497, 548] містять опорний компонент Куяльник, який 

не має однозначної етимології. М. Фасмер порівнював гідронім Куяльник із тюрк. 

Kügeldi ‘трав’яна річка’, вважаючи, проте, таку версію сумнівною [546, ІІ, с. 440]. 

О.С. Стрижак припускав, що гідронім Куяльник походить від метатезної форми 

*Куянлик [493, с. 91]. О.М. Трубачов виокремлював у цій назві лише формант -lik 

/ -lyk [525, с. 201]. Л.П. Зеленко вважає назву Куяльник фонетично видозміненою 

формою від *Каялик ‹ тюрк. kajalik ‘кам’янисте місце’ [183, с. 144]. Пропоноване 

пояснення суперечливе, оскільки незрозуміло, яким чином *Каялик › Куялик (див. 

вище варіант Kuialick) › Куяльник. В.А. Бушаков назву Куяльник виводив від 

первісного *Каянлик, пов’язуючи основу *Каян- із тюрк. qajan ‘заєць’ + суфікс     

-liq [45, с. 27]. На жаль, мовознавець також лінгвістично не обґрунтував зміни 

Куяльник ‹ *Куянлик ‹ *Каянлик. На нашу думку, найближчим до розв’язання 

етимологічної проблеми гідроніма Куяльник був О.С. Стрижак, який висловлював 

припущення про первинність саме форми *Куянлик. Така гіпотеза небезпідставна 



421 

з огляду на непоодинокі випадки метатези звуків у структурі тюркських 

гідронімів (див. вище Калаглія, Когильник, Кучурган). В основі назви *Куянлик – 

тюрк. qujan ‘вівця’ [148а, с. 464], оформлене суфіксом -liq, -lyq. Отже, Куяльник ‹ 

*Куянлик ‹ qujanlik ‘овечий (-а, -е)’: *‘річка, де п’ють воду вівці’. Пропонована 

гіпотеза має підтримку в колі типологічно споріднених укр. гідронімів на зразок: 

бб. Овéча (басейн Сіверського Дінця), рр. Овéчі Вóди в басейні Дніпра [467, 

с. 393]. Варіант Куялик (Куялік) – результат трансформації назви Куянлик. Аналіз 

гідроніма Куяльник на основі базової форми Куялик і її зближення з тюрк. quj- 

‘лити’ [148а, с. 464] менш імовірне, оскільки суфікс -lik (-lyk) оформлював іменні, 

а не дієслівні основи. 

Потамоніми Ташлúк (пот.: 1) п. Марківки п. Дністра; між рр. Шумилівка і 

Яланець; нп Леонівка (Слобідка-Джугастрянська) і Вербка Крижопільськ. р-ну 

Вінниц. обл.; 2) л. Аліяги, вп. в оз. Китай між рр. Прут і Дністер; Одес. обл. [467, 

с. 556]) аналізуємо в системі відповідників у басейнах Дніпра, Кальміусу, Пд. 

Бугу [467, с. 556]. Більшість дослідників пов’язує гідроніми Ташлик із тюрк. таш 

‘камінь’, оформленим суфіксом -лик ‹ -lyq зі значенням місця наявності або 

значної кількості предметів [159, сс. 89–95; 326, с. 185; 305, сс. 50–51]. У цілому 

таке пояснення не викликає сумнівів. Варто лише зазначити, що суфіксальна 

деривація лексеми ташлик відбулася, очевидно, на апелятивному, а не 

топонімному рівні, на що вказує тюрк. tašlyk ‘кам’яний’ [525, с. 201].  

У назві гідрооб’єкта Томашлúк (пот., л. Дністра між рр. Ягорлик і Черниця; 

уроч. Томашлы в колишній Очаківськ. обл.; Одес. обл. [467, с. 568]; варіанти: 

Тамазлыкъ, Тамашлыкъ [96, с. 86]) простежуємо основу Томаш- і суфікс -лик. 

Етимологія основи Томаш- неоднозначна. Незрозуміло, чи форма гідроніма 

Томашлик первісна (пор. згаданий вище варіант Тамазлик). З огляду на це автори 

монографії «Гідронімія Нижнього Подністров’я» припускали для гідроніма 

Томашлик (Тамазлик) ‹ Тамашлик мотивацію на основі тюрк. tam ‘повний’ і as 

‘їжа’ або tam ‘повний’ і az ‘малий’, оформлених суфіксом -лик [96, сс. 86–87]. 

Таке пояснення, можливе з погляду структури, сумнівне з погляду апелятивної 

семантики топонімооснови. Важко погодитися з тим, що назва гідро- або 
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топооб’єкта Томашлик / Тамашлик (Тамазлик) виникла на основі вказаних лексем 

із відповідною семантикою. Більш імовірною видається етимологія основи 

Тамаш- у зв’язку з тюрк. tamaša ‘метушня, тиснява’, на що вказував іще 

М. Фасмер [546, IV, c. 75]. За такого пояснення Тамашлик – фонетично вторинна 

форма щодо *Тамашалик ‹ tamaša + -lyk. На її підтримку наведемо апелятивний 

відповідник тюрк. тамашалык ‘місце для публічних видовищ, прогулянок’ [434а, 

ІІІ, с. 997]. Зважаючи на таку семантику апелятива тамашалык, доцільно 

припускати вторинність гідроніма щодо певного топоніма, пор. згаданий 

мікротопонім Томашлы ‹ Томашлик, у якому відпало кінцеве -к. З цього приводу 

слід зауважити, що тюркські лексеми, адаптовані на слов’янському ґрунті, часто 

відображають фонетичне явище апокопи, пор., наприклад: тюрк. jaланг ‘широкий’ 

і похідний лімнонім рос. Ялан-куль [354, с. 16] тощо. Етимологію Томашлик ‹ 

Тамашлик ‹ *Тамашалик ‹ тамашалык ‘місце для публічних видовищ, 

прогулянок’ опосередковано підтверджують відмікротопонімні гідроніми Майдáн 

(басейни Верхнього і Середнього Дністра, Пруту й Тиси), Майданú (басейн 

Дніпра) [467, с. 336], що пов’язані з апелятивом майдáн, одне зі значень якого – 

‘відкрите місце’, ‘площа, зокрема базарна’ [155, 3, с. 361]. 

Назву Тугла зафіксовано як варіант до гідроніма Сасик (б., 

п. Тилігульського лиману Чорного моря між рр. Пд. Буг і Дністер; Одес. обл. [187, 

с. 95]). Гідронім Сасик проетимологіовано вище. Щодо гідроніма Тугла, то його 

пояснюють як утворення із суфіксом -ly від тюрк. tuh ‘загата’ [187, с. 95]: tuhly 

‘загачена балка’. Таку етимологію підтверджують українські семантичні паралелі 

на зразок: Гáтка, Гáтна, Гáтнúй, Гать [467, с. 129], мотивовані географічними 

апелятивами гат ‘ями, невеликі долини – видолинки’ [320, с. 222], гать 

‘настелена дорога через болото’, ‘невеликий піщаний насип біля річки’ [561, 

с. 57], похідними гáтка, гáтнúй. Зауважимо лише, що структурні зміни в 

гідронімі Тугла зумовлені словотвірною адаптацією первісної форми Тугли в 

східнослов’янському мовному оточенні, пор. аналогічні назви: Тузли – ойконім на 

Одещині, Тузлы (Тузла) – лімнонім у Росії [122, с. 18] ‹ тюрк. tuz ‘сіль’ + суфікс     
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-ly. Малопереконливою видається етимологія гідроніма Тугла у зв’язку з тюрк. 

тугла ‘цегла, черепиця’ [485, с. 737] через семантичні причини. 

Гідронім Тýрла (рук. Дністра; нижче від с. Маяки Біляївськ. р-ну Одес. обл. 

[467, с. 575]) первісно позначав гирло Дністра, місце його впадіння в 

Дністерський лиман Чорного моря. Топонімісти неодностайні щодо визначення 

мовної належності його етимона. Автори монографії «Гідронімія Нижнього 

Подністров’я» вбачають в основі цієї назви тюрк. турла ‘пасовище’ [96, сс. 88–

89]. Натомість В.П. Шульгач на підставі гідронімної паралелі Турла на Волині 

етимологізує дністерський потамонім як слов’янський – утворення із суфіксом -л- 

від дієслова турити ‘гнати’ [587, с. 301]. Погоджується з такою версією також 

білоруська дослідниця Т.М. Богоєдова [38, с. 28]. На наш погляд, гідронім Турла, 

що в басейні Дністра, слід розглядати окремо від волинського Турла. Аналізована 

форма Турла виникла внаслідок фонетично-словотвірної адаптації в тюркському 

мовному середовищі давньої назви Дністра Тирас, яка на італійських картах XIV–

XV ст. позначена flum turlo [96, сс. 88–89]. Очевидно, словоформа turlo постала на 

основі тюрк. турла ‘р. Дністер’ [485, с. 744]. На підтримку тюркського 

походження гідроніма Турла вказує також етимологія гідроніма Турунчýк (р., л. 

рук. Дністра між рр. Ботна і Юштубей; Одес. обл.; варіанти: Турунчак, Tarańczuk 

[467, с. 575], Турлучукъ [96, сс. 89–90]) › Турулчук, що фонетично вторинний 

(метатеза -лу- › -ул-; явище переставлення звуків досить поширене в процесі 

фонетичної адаптації тюркських гідронімів на східнослов’янському ґрунті [122, 

с. 16]) до *Турлучук – дериват із демінутивним суфіксом -чук [525, с. 204] від 

гідроніма Турлу (Turlo [467, с. 174]) як варіанта до Турла. 

Гідроніми Чобурчá (1) пот., л. Дністра біля гирла; Одес. обл. [467, с. 609]; 

2) оз., колишня затока Дністра; поблизу с. Чобручі (Молдова); варіанти: 

Чобурджа, Чубурча [96, с. 96]) етимологізують як суфіксальні утворення від 

географічного терміна тюрк. чубур ‘густий ліс’ [96, с. 96]. Отже, Чобурча ‹ 

Чубурча (див. вище варіант) ‹ *чубурча ‘лісовий (-а, -е)’ → ‘гідрооб’єкти в лісовій 

місцевості’ (суфікс -ча вказує на повноту ознаки, виражену твірною основою 

[123, с. 53]). Пор. ще споріднений гідронім Чобор (Чубур) на території Росії [122, 
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с. 16] із суфіксально нерозширеною основою. Запропоновану етимологію 

підтверджують численні слов’янські типологічні відповідники на зразок укр. 

Ліснá, Ліснúй, Лісовá в різних регіонах [467, сс. 320–321]. Тюркську природу 

гідроніма Чобурчá підтверджує також його наголошення на останньому складі, 

характерне для тюркських мов [122, с. 16]. Семантично спорідненим із гідронімом 

Чобурча ‹ Чубурча можна вважати назву гідрооб’єкта Орманят (кут, звивина 

Дністра; між сс. Яськи і Біляївка Одес. обл.; варіант Орманян [96, с. 66]), яку 

етимологізують на основі тюрк. orman ‘ліс’, оформленого суфіксом збірності -iyat 

[96, с. 66]. Паралельна назва Орманян, очевидно, двохосновне утворення з 

компонентами orman ‘ліс’ і yan ‘бік, сторона’ (див. вище Сап’ян): *‘лісова 

місцевість’. 

4.2.4. Відантропонімні гідроніми 

 

Для гідронімії загалом і для тюркської зокрема характерні назви, основи 

яких пов’язані з іменами людей. Відантропонімні утворення продуктивні серед 

мікротопонімів, зокрема й мікрогідронімів. На відміну від слов’янських назв 

гідрооб’єктів, мотивованих різними антропонімами, оформленими афіксами зі 

значенням належності -ев, -ов, -ин (найчастотніші), тюркські гідроніми з 

антропонімною основою не мають таких словотвірних ознак. Варто, проте, 

зазначити, що не всі гідроніми, мотивовані тюркськими особовими назвами, 

виникли на власне тюркськомовному ґрунті. Пор., наприклад, гідроніми Мамáєва 

(бб., басейни Дніпра й Сіверського Дінця [467, с. 350]) ‹ тюрк. антропоніма 

Мамай, оформленого слов’янським суфіксом -ев- (ці назви сформувалися в 

слов’янськомовному середовищі). Такі назви не слід кваліфікувати як абсолютні 

тюркізми. У ряді випадків тюркські особові назви були запозичені в середовище 

слов’янського населення, а сам гідронім (топонім) виник уже в межах 

слов’янської топонімної системи. Беззастережно тюркським за походженням 

можна вважати гідронім лише в тому разі, коли тюркська особова назва, 

відображена в основі гідроніма (топоніма), не оформлена присвійним суфіксом. 
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Лімнонім Алибей (поблизу Дністерського лиману; Одес. обл. [184, с. 46]) 

Л.П. Зеленко і Е.Е. Мінкевич аналізують як результат трансформації 

словосполучення *Алибей гёл – озеро Алибея [184, с. 46]. Відантропонімну 

природу лімноніма Алибей опосередковано підтверджують поширені в місцевому 

ногайському іменникóві споріднені особові назви Али, Алибек [484, с. 131]. 

Гідронім Алкази (б., між рр. Дністер і Дунай; с. Червоноармійське (тепер 

Кубей) Одес. обл. [350, с. 17]) Е.Е. Мінкевич пов’язує з тюркською 

родоплемінною назвою алакоз [350, с. 17], з чим важко погодитися. Сумніви 

викликає насамперед фонетика назви Алкази. За умови її походження від етноніма 

алакоз гідронім мав би форму Алакоз(и). З огляду на це більш імовірний зв’язок 

гідроніма Алкази з тюрк. антропонімом Alğazi [46, с. 78], у якому відбулася 

діалектна зміна g / k, яку також ілюструють інші тюркські лексеми, наприклад, 

географічні апелятиви göl ‘озеро’ і köl ‘т. с.’, топоніми Тогай і Токай-Коль у 

Криму ‹ toğay ‘луг’ [46, сс. 105, 151] та ін. 

Потамонім Бабей (стр., л. Сарати, вп. в лиман Сасик (Кундук) між 

рр. Кіпчак і Березой у межиріччі Дністра й Пруту; Саратськ. р-н Одес. обл.; 

варіант Бебей [467, с. 26]) утворений способом трансонімізації суміжного 

ойконіма Бабей (тепер Фараонівка) Саратського р-ну Одеської обл., в основі якого 

вбачаємо ідентичний антропонім. На це, ймовірно, вказує семантика апелятивного 

відповідника тюрк. babey ‹ baba ‘прадід; дід; батько; старійшина’ [455, сс. 10–12]. 

Пор. ще споріднені особові назви тур. і тат. Бабай [191, с. 21], крим.-тат. Бебей 

[129, с. 31] (див. варіант Бебей). 

Гідронім Каракасим Дере (б., л. Алкалії, вп. в оз. Солоне на захід від 

Дністра; Білгород-Дністровськ. р-н Одес. обл. [350, с. 15]) – назва-

словосполучення, у складі якої - онімізований географічний апелятив дере 

‘ущелина, долина, яр’ [328, с. 166] й антропонім Каракасим (‹ Кара + Касим; такі 

складні особові назви – результат лексикалізації компонентів словосполучення з 

препозитивним тур. Кара- й постпозитивним антропонімом, пор. поширені в 

болгарському іменникóві прізвища Каравасилев, Карагеоргиев та ін. [406, с. 46]) у 
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функції означення: Каракасимова балка (долина, яр). Щодо формальної структури 

антропоніма Каракасим пор. схоже утворення Карамахмет (див. далі). 

До відантропонімних гідронімів тюркського походження в басейні Дністра 

належать також Кармомет (б., між рр. Дністер і Дунай; Одес. обл.; варіант 

Карамахмет [350, с. 15]), що демонструє фонетично трансформовану структуру 

(синкопа зв. [а], [х] (г)): Кармомет ‹ Кармамет (пор. у цьому контексті 

споріднені імена: ногай. Мамет, тат. Кильмамет [484, сс. 133, 151]) ‹ 

Карамах(г)мет.  

Імовірно, Мангýль (р., л. Дністра [467, с. 351]). Цей гідрооб’єкт не має 

чіткої локалізації. У «Словникові гідронімів України» вказано, що назву Мангуль 

(Mangul) відзначено на «Карті Валахії, Молдавії і Бессарабії» (1788 р.) 

І.Ф. Шміда, що дає підстави відносити зазначений гідрооб’єкт саме до басейну 

Нижнього Дністра. На наш погляд, гідронім Мангуль слід етимологізувати як 

тюркський, убачаючи в його основі відповідний антропонім (зв’язок назви 

Мангуль із серб. мангýлиця ‘свиня мангулицької породи’ [155, 3, с. 378] 

малоймовірний із семантичних міркувань). Таке припущення ґрунтуємо на 

формально співвідносному етнонімі тюрк. мангол ‘башкир’ [296а, ІІ, с. 291]. 

Таким чином, Мангуль ‹ *Мангол (зміна о › у – діалектна фонетична риса 

тюркських мов [581, с. 7]) ‹ відетнонімного антропоніма *Мангол(ь).  

Мансири (б., л. Чаги л. Когильника, вп. в лиман Сасик (Кундук) між 

рр. Прут і Дністер; Одес. обл.; варіанти: Вале Мансыра, Мансыра [350, с. 15]). Цей 

гідронім, на наш погляд, утворився внаслідок усічення препозитивного 

компонента Вале (‹ молд. валеа ‘долина’) у словосполученні Вале Мансира (див. 

відповідний гідронімний варіант). Другий складник цієї назви Мансыра ‹ 

антропоніма Мансыр – варіант до імені Мансур [350, с. 15]. Фіналь -а в назві 

гідрооб’єкта вказує, напевно, на її часткову слов’янську адаптацію: граматичне 

узгодження назви Мансир (Мансур) із лексемою балка. У такому разі гідронім 

Мансира (Вале Мансира) можна кваліфікувати як такий, що сформувався на стику 

трьох мовних систем – тюркської, східнороманської і східнослов’янської. 
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Мурáта (р., басейн Кучургану л. Турунчука л. Дністра; нп Муратове й 

Кучурган Великомихайлівськ. р-ну Одес. обл.; варіанти: Муратова, Муратовська 

балка [96, с. 64]). На географічній карті 1767 р. у цій місцевості відзначено 

ойконім Mourad-Kerai (пор. ще формально подібні тюрк. нп Islam-Kerai, Selim-

Kerai [96, с. 64]). З огляду на це можна припускати, що в основі відойконімного 

гідроніма Мурат / Мурад - відповідне ім’я. Пор., наприклад, антропонім ногай. 

Мурат [484, с. 133]. Морфологічна структура гідроніма Мурата співвідносна зі 

згаданою вище назвою Мансира. 

Муртаза (лиман між рр. Дністер і Дунай; Одес. обл.; варіант Муртаса 

[350, с. 15]) ‹ особового імені Муртаза, поширеного, зокрема, в середовищі 

кримських татар [129, с. 38]. Привертає увагу формальна структура цього 

гідроніма з кінцевим -а, яке в цьому разі не є результатом адаптації на 

слов’янському ґрунті (див. вище Мансира, Мурата). 

Рамазан (оз., між Дністром і Турунчуком; біля с. Яськи Одес. обл. [96, 

с. 72]). Цей лімнонім автори монографії «Гідронімія Нижнього Подністров’я» 

пов’язують із тур. ramazan ‘дев’ятий місяць місячного календаря, під час якого 

мусульмани постять’ [536а, с. 731], яке, проникнувши в мову місцевого 

молдавського населення, набуло значення ‘піст, голодування’. Таким чином, 

семантику гідроніма Рамазан могла мотивувати якась іронічна ознака [96, с. 72]. 

Таке пояснення, на наш погляд, малопереконливе, оскільки побудоване на 

припущенні, не підтвердженому жодними мовними й позамовними фактами. 

Імовірно, назва Рамазан походить від місцевого (ногай.) антропоніма Рамазан 

[484, с. 134]. 

Сулиман (б., л. Темушу л. Дністра; Одес. обл. [96, с. 83]) ‹ місцевого 

варіанта частотного в тюркському іменникóві антропоніма Сулейман [129, с. 38]. 

Тиреверди (б., п. Комарки, басейн Кучургану л. Турунчука л. Дністра; 

Одес. обл. [96, с. 86]). Доступний лексичний матеріал тюркських мов не 

підтверджує такої словоформи. Найімовірніше, цей гідронім – результат 

фонетичної видозміни первісного *Тариверди, мотивованого ідентичною 

особовою назвою. Пор. рос. прізвище Тарвердова [347, с. 543] ‹ *Таривердова, а 
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також Таривердиев (прізвище російського композитора вірменського 

походження), утворених на східнослов’янському ґрунті від антропоніма 

Тариверди. 

4.2.5. Відетнонімні гідроніми 

 

На окрему увагу заслуговують ті назви гідрооб’єктів, основи яких прямо 

чи опосередковано пов’язані з певними етнонімами – назвами етносів (етнічних і 

етнографічних груп, племен, народностей). Відетнонімна топонімія (гідронімія) 

вказує безпосередньо на характер етнічних відносин у тому чи іншому регіоні. 

Щодо назв водойм, які відбивають формальний зв’язок із певною етнічною 

назвою, то вони досить часто виникали на базі відповідних топонімів – назв 

поселень, місцевостей, освоєних представниками конкретного етносу чи його 

групи. З погляду словотвору такі топоніми (гідроніми) слід розглядати як 

лексико-семантичні деривати від співвідносних етнолексем. У системі тюркської 

гідронімії басейну Дністра виокремлюємо незначну групу назв, які, ймовірно, 

можна віднести до відетнонімних, оскільки їхні основи не мають відповідників 

серед апелятивної лексики з географічною семантикою, натомість для них наявні 

паралелі з-поміж тюркських етнічних нав. На можливість зв’язку цих гідронімів із 

певними етнолексемами вказують також позамовні чинники – тривале 

перебування наддністрянських територій під впливом напівкочових племінних 

об’єднань половців, торків, чорних клобуків, ногайців та інших тюрків (у ХІІ–

ХІІІ ст. – це регіони Східного Поділля, особливо південно-західні райони сучасної 

Вінницької обл. [312, с. 109], у XVI–XVIII ст. – терени Нижньої 

Наддністрянщини, зокрема межиріччя Дністра й Пруту, Дністра й Дунаю). 

Зауважимо, однак, що не завжди формально відетнонімні гідроніми тюркського 

походження з усією певністю можна вважати такими. Досить часто тюркські 

назви водойм, а також інших топооб’єктів походять не від етнонімів, а від 

особових назв із етнофоронімною мотивацією (етнофоронім – термін, що 

позначає одну людину як представника певного етносу [501, с. 18]). Такі назви 
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аналізуємо як утворення з альтернативною мотивацією – похідні або від 

співвідносних антропонімів, або від етнонімів. 

Потамонім Карамандá (пот., пр. Баворівської-Руської; басейн Серету 

л. Дністра; с. Жеребки-Шляхетські колишнього Скалатськ. пов.; Тернопіл. обл. 

[467, с. 240]; пол. Karamanda [740, III, c. 829]) ізольований як в українському, так і 

в слов’янському топоніміконі, що може свідчити про його запозичення з 

неслов’янських мов. Щоправда, В.П. Шульгач уважає, що гідронім Караманда ‹ 

псл. *kormőda – дериват із суфіксом -Qd- від основи псл. *korm- ‘вигин, згин’ 

[595а, с. 277]. На нашу думку, назву пот. Карамандá слід кваліфікувати як 

тюркізм. На це вказують насамперед такі її мовні ознаки: 1) нетипова для 

місцевих (наддністрянських) говорів фонетика. Натомість пор. формальну 

подібність гідроніма з тюрк. qaraman ‘в’яз’ [472, 1, с 470], караман ‘казахи’ [296а, 

І, с. 216]; 2) незвичний для слов’янських онімів наголос на останньому складі 

гідроніма. Така акцентуація характерна якраз для тюркських власних назв, 

зокрема топонімів [122, с. 16]. Гідронім Караманда можна аналізувати в колі 

тюркських етнічних назв із формантом -анде(ы), наприклад: коканды, токанды та 

ін. [296а, ІІ, сс. 246, 380]. Відповідно Караманда ‹ *караманде / *караманди. 

Зміну фіналі -е / -и › -а можна пояснити асимілятивним впливом попереднього 

складу з -а. Щодо ймовірної етнонімної основи, твірної для назви Караманда, 

пор. тюрк. караменды ‘казахи’, караменде ‘казахи, киргизи’ [296а, I, с. 216], яка 

могла проникнути в досліджуваний регіон під час монголо-татарського нашестя 

1-ї пол. ХІІІ ст. Можливо, цей етнонім принесли в Середню Наддністрянщину 

половці, які в 2-й пол. ХІІ ст. перемістилися в Причорноморські степи з Північно-

Західного Казахстану [542, 8, с. 846]. Відомо, що в 2-й пол. ХІІІ ст. частина 

половців під натиском монголів відійшла з узбережжя Чорного моря в Галичину й 

на Поділля [118, с. 90]. Пропонована гіпотеза неостаточна з огляду на 

недостатність фактів, які б підтверджували наявність топонімів, похідних саме від 

цього етноніма.  

Гідронім Кіпчáк (р., л. Сарати, вп. в лиман Сасик (Кундук) між рр. Дністер 

і Прут; Одес. обл.; нп Копчак (Кыпчак [766, II, c. 445]) і Олександрівка 
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колишнього Аккерманського пов. [467, с. 251]) в історичних джерелах 2-ї пол. 

XVIII ст. зафіксовано у формі Кипшяк [467, с. 251]. Ця фіксація уможливлює 

порівняння назви Кіпчак із формально спорідненими гідронімами Кипчак у різних 

регіонах Росії [766, II, сc. 326, 445] й аналіз їх як похідних утворень від етноніма 

кипчак(и), д.-тюрк. qipčaq [148а, с. 440] – одна з численних груп тюркських 

племен (інша назва – комани, кумани, кимаки, половці [359, с. 47]), що кочувала в 

Північному Надчорномор’ї, зокрема на теренах, прилеглих до басейну Нижнього 

Дністра. Первісно назва Кипчак стосувалася, очевидно, місцевості, суміжної щодо 

відповідної річки, перейшовши згодом і на сам гідрооб’єкт. На відетнонімне 

походження гідроніма Кіпчак указує також Л.Т. Масенко [328, с. 175]. Форма 

Копчак (див. контактний ойконім Копчак) зумовлена, напевно, 

народноетимологічним зближенням первісного Кипчак із місцевим кóпці 

‘риболовецькі сітки, які ставляться у воду на паколах’ [155, 2, с. 570]. 

Назва р. Кождангалія (л. Когильника, вп. в лиман Сасик (Кундук) між 

рр. Дністер і Прут; Одес. обл. [467, с. 260]), очевидно, співвідносна з місцевим 

топонімом Коштаналія, який виводять від Костангали ‹ кастамгалы – 

родоплемінна назва каракалпаків [552, с. 42]. У такому разі гідронім Кождангалія 

– фонетично вторинна форма від *Коштангалія (з діалектною зміною ж / ш, д / 

т; пор. іще ойконім Коштангалия в Молдові [151, с. 108]) ‹ *Костамгалія (з 

діалектною зміною с / ш, м / н) – дериват від етноніма кос-тамгалы, який 

стосувався не тільки окремих груп каракалпаків, але й ногайців [296а, ІІ, с. 253]. У 

східнослов’янському мовному оточенні назва Костамгали зазнала структурно-

фонетичної трансформації, у результаті якої формант -ly › -лія, що, зокрема, 

підверджують інші формально споріднені гідроніми тюркського походження (див. 

Алкалія, Бахчалія, Калаклія). Пор. також гідронім Тараклія в суміжному басейні 

Дунаю на Одещині [467, с. 553] ‹ етноніма тараклы ‘каракалпаки’ (також 

‘казахи’, ‘узбеки’ [296а, ІІ, с. 365]). 

Назву б. Муса-Мурза (басейн р. Ялпуг між рр. Прут і Дністер; Одес. обл. 

[350, с. 15]) пояснюють як похідну від антропоніма тюрк. Муса [350, с. 15]. За 

такого тлумачення другий складник цього гідроніма можна пов’язувати з 
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апелятивом мурзá ‘титул феодальної знаті в татар’ [155, 3, с. 537]. Етимон 

гідроніма Муса-Мурза характеризувала ознака ‘балка Муси-мурзи’. На наш 

погляд, відантропонімна версія походження цього гідроніма малопереконлива, на 

що вказують такі факти: 1) у басейні Дністра не засвідчено жодного 

відантропонімного гідроніма тюркського походження, у складі якого особова 

назва поєднувалася б із апелятивом мурза; 2) назва Муса-Мурза має відповідник 

із-поміж місцевих етнонімів – мусамырза ‘ногайці’ [296а, ІІ, с. 305]. Відмінність 

кореневих у / ы в цих назвах зумовлена варіюванням зазначених голосних у 

структурі самої лексеми мурза / мырза, пор., наприклад, тат. myrza ‘мурза; 

господар’, казах. murza ‘т. с.’ [155, 3, с. 537]. Таким чином, можна припускати 

відетнонімне походження гідроніма Муса-Мурза й пов’язувати його з місцевим 

ногайським етнонімом мусамырза. Таке пояснення підтверджують позамовні, 

історичні, дані. Ідеться про заселення Дністерсько-Прутського межиріччя 

ногайськими татарами, які осіли тут із середини XVI ст., заснувавши Буджацьку 

орду. На цій території ногайці перебували аж до 2-ї пол. XVIII ст. – часу 

переможних російсько-турецьких воєн [21, с. 40; 461, с. 47]. 

Гідронім Токузи (пот., п. Заколів л. Чаги л. Когильника, вп. в лиман Сасик 

між рр. Прут і Дністер; Одес. обл. [467, с. 568]) етимологізують як відетнонімний, 

вбачаючи в його основі етнічну назву токуз [350, с. 17]. Таке пояснення 

небезпідставне з огляду на закріплення етноніма тогуз (варіант токуз; щодо 

зміни г / к пор. згадані вище тюрк. göl i köl, Тогай і Токай) у середовищі 

ногайських татар [296а, ІІ, с. 378], які заселяли межиріччя Дністра й Пруту 

впродовж XVI-XVIII ст. (див. вище Муса-Мурза). Гідронімні паралелі Токуз і 

Токуз відзначені й на території Молдови [467, с. 568], пор. також молд. ойконім 

Токуз, який А. Єремія пояснює як відетнонімний [151, с. 109]. Зауважимо, що 

етимологія гідроніма Токуз у зв’язку з тюрк. токуз ‘дев’ять’ [434а, ІІІ, с. 1704] 

менш імовірна через семантичні причини: незрозуміло, як пов’язати числове 

значення ‘дев’ять’ із гідрооб’єктом. 
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4.2.6. Гідроніми з імовірною альтернативною етимологією 

 

Етимологізуючи назву того чи іншого гідрооб’єкта, іноді складно 

однозначно визначити її словотвірну й семантичну мотивацію. Це зумовлено тим, 

що в основу номінації водойми могли бути покладені різні ознаки – властивості 

самої річки (потоку, озера, балки тощо) або прикметні риси навколишньої 

місцевості, як-от певні особливості її топографії, етнічної історії чи відношення 

до конкретної особи, наприклад власника. В одному випадку на етимон гідроніма 

чітко вказує його словотвірна структура – зв’язок із відповідним географічним 

апелятивом або топонімом (онімізація, трансонімізація) чи з антропонімом і 

топонімом (суфіксація зі значенням присвійності чи відносності). У другому – 

твірну основу гідроніма могли мотивувати однакові за формою апелятиви або 

оніми в межах однієї мови або з різною мовною належністю, особливо, коли в 

регіоні, де сформувалася та чи інша назва гідрооб’єкта, представлені різні, з 

погляду мовної атрибуції й хронологічної характеристики, топонімні системи. 

Причому водночас можна припускати і таку, й таку мотивацію. У цьому разі слід 

наводити обидві версії як однаково ймовірні. У результаті структурно-

семантичного аналізу гідронімів басейну Дністра виокремлюємо групу назв, що 

виникли в тюркськомовному середовищі й ілюструють твірні основи, які можна 

пов’язувати: 1) з відповідним апелятивом або аналогічним онімом (антропонімом 

чи етнонімом); 2) з відповідним етнонімом або антропонімом. Наявні також 

назви, які можна тлумачити на основі міжмовної омонімії (тюркські або 

східнороманські) апелятивного рівня. Усі такі гідроніми кваліфікуємо як назви з 

імовірною альтернативною етимологією. 

Гідронім Гурмаз (гирло, що з’єднує оз. Замша з Кучурганським лиманом, 

басейн Нижнього Дністра; Одес. обл. [96, с. 28]) етимологічно неоднозначний. 

Його вважають похідним від фонетично зміненого тюрк. urmak ‘бити (про воду)’, 

відновлюючи внутрішню форму гідронімооснови на основі ознаки *‘водойма з 

повільною течією’ [96, с. 28]. На жаль, така етимологія не дає відповіді на деякі 

питання: 1) формальна невідповідність апелятива urmak гідронімові Гурмаз ‹ 
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(г)урмаз (за умови наявності в його структурі протетичного г); 2) відстутність 

фонетичних підстав для зміни кінцевого к › з; 3) пропонована гіпотеза не 

підкріплена прикладами гідронімів, утвореними від дієслівної основи urmak. З 

огляду на це походження назви Гурмаз від urmak викликає небезпідставні 

сумніви. На нашу думку, можливі дві версії етимологічної інтепретації цієї назви: 

1) дериват від гіпотетичного тюрк. *урмаз (› гурмаз) ‹ ур ‘яма, долина, русло, 

річка’ [360, сс. 415, 580], ускладненого суфіксом -маз (-maz) із заперечним 

значенням. У топонімах цей формант виражає ознаку ‘позбавлений (-а, -е) того, 

що назване твірною основою’ [46, с. 117]: *‘неглибоке гирло’; 2) безафіксне 

утворення від антропоніма тюрк. *Урмаз (› Гурмаз), на що, ймовірно, вказує 

похідне рос. Урмазов – прізвище [URL: https://vk.com/urmazov (дата звернення: 

26.09.2017)]. Щодо відантропонімних гідронімів тюркського походження, не 

оформлених присвійними суфіксами, див. вище Мурáта, Муртаза, Муса та ін. 

Гідронім Джалар (р., л. Сарати, вп. в лиман Сасик (Кундук) між рр. Прут і 

Дністер; Одес. обл.; варіанти: Джалаиръ, Джалагеръ [467, сс. 168–169]) 

демонструє формальну структуру, яка однозначно засвідчує його неслов’янське 

походження. Очевидно, це тюркський гідронім. Його сучасна форма виникла в 

результаті видозміни більш ранньої *Джалаjер, на що, вказує варіант Джалагер. 

*Джалаjер міг розвинутися на основі трансформованого čalaŋ jer ‘місце, 

позбавлене рослинності’ [148а, с. 137], яке, мотивуючи семантику 

гідронімооснови назви *Джалаjер, відбивало ознаку *‘річка, що тече місцевістю, 

де нічого не росте’. Звукові зміни в структурі другого компонента назви 

*Джалаjер / Джалаир зумовлені особливостями фонетичних процесів у тих 

тюркських діалектах, у середовищі яких і виникла ця назва. Ідеться про перехід е › 

и (поширений, зокрема, в кипчацьких говорах), який ілюструє лексема yir ‘земля’ 

‹ yer ‘т. с.’ [581, с. 8]. З іншого боку, назву Джалаир можна виводити від етноніма 

джалаир, пор., наприклад, тюрк. джалаир ‘кочові узбеки’, ‘казахи’, джалайыр 

‘кочові узбеки’ [296а, І, с. 154]. Проте відетнонімна етимологія гідроніма Джалаїр 

менш імовірна з огляду на поширення відповідних етносів у Середній Азії, а не в 

Північному Надчорномор’ї. 

https://vk.com/urmazov
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Назва пот. Жапáр (п. Когильника, вп. в лиман Сасик між рр. Дністер і 

Прут; Ізмаїльськ. р-н Одес. обл.; варіант Жупар [467, с. 293]) не має певної 

етимології. З одного боку, гідронім Жапар можна трактувати як лексико-

семантичний дериват від гіпотетичного жапар ‹ жап-ар (пор. формант -ар у 

гідрографічних апелятивах тюрк. бунáр ‘джерело, фонтан, колодязь’, кайнар 

‘джерело’ [328, с. 16]) ‹ тюрк. жап ‘великий арик, зрошувальний канал’ [360, 

с. 206]. Пор. у цьому контексті споріднені гідроніми Єрик у басейнах Дніпра й 

Сіверського Дінця [467, с. 192] ‹ є́рик ‘невелика протока’ тюркського походження 

[155, 2, с. 181]. З другого – Жапар, можливо, фонетично видозмінена форма від 

*Джапар ~ Джафар, мотивована відповідним антропонімом. Така версія також 

небезпідставна з огляду на реальні топоніми Джафар, Джафар-Юрт (Dschapar-

Jurt) у колишній Таврійській губ. [724, III, сс. 10–11]. Водночас гідронім Жапар 

можна етимологізувати також на основі етноніма жапар ‘каракалпаки’ [296а, І, 

с. 179]. 

Лімнонім Кáїш (між Дністром і Турунчуком; поблизу с. Яськи Біляївськ. р-

ну Одес. обл. [96, с. 42]) автори монографії «Гідронімія Нижнього Подністров’я» 

пов’язують із молд. каишь ‘абрикоси’, відновлюючи для нього мотиваційну 

ознаку *‘абрикосова балка (озеро)’ [96, с. 42]. Загалом така етимологія цілком 

можлива, пор. типологічно споріднені укр. назви гідрооб’єктів на зразок Грушéва, 

Яблунів [467, сс. 159, 632] тощо. Крім того, у басейні Нижнього Дністра 

зафіксовано ряд молдавських гідронімів, доонімна семантика яких відбиває 

зв’язок із назвами плодових дерев, наприклад: Валепержа (межиріччя Дністра й 

Дунаю) ‹ вале ‘долина’ і перж ‘слива’ [22, с. 72], Пера (л. Дівки) ‹ молд. пэр 

‘груша’ [96, с. 67]. Проте для гідроніма Каїш більш імовірний, на нашу думку, 

зв’язок із тюрк. kаіш (kаjыш) ‘вигинатися, згинатися’ [434а, ІІ, сс. 45–46, 98] ~ 

*‘крива (вигнута) балка’. На підтвердження такого припущення наведемо 

гідронім Каїш-Капкан на Херсонщині [467, с. 228], що містить ідентичний 

перший складник і відзначений в ареалі тюркської гідронімії України. 

Гідронім Канай (б., л. Ставрової, басейн Нижнього Дністра; Одес. обл.; 

варіант Конай [96, с. 43]) не має однозначної етимології. Назву тлумачили у 
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зв’язку з тюрк. кан ‘кров’, оформленим суфіксом -ай, припускаючи мотивацію 

семантики гідронімооснови ознакою ‘червоний колір’: *‘балка червоного 

кольору’ або *‘місцевість, де пролилася кров’ [96, с. 43]. Таке пояснення має 

певні слабкі сторони. Так, іменник kan у тюркських мовах вживається не лише зі 

значенням ‘кров’, але й з іншою семантикою: ‘цар’, ‘рудник’ [434а, ІІ, сс. 105–

107]. Тому стверджувати, що в основі назви Канай відображена саме лексема kan 

‘кров’ без додаткових позамовних свідчень, на наш погляд, передчасно. 

Імовірнішим видається пояснення гідроніма Канай у зв’язку з дієслівною основою 

тюрк. kan- ‘насичуватися вологою’ [434а, ІІ, сс. 105–107], ускладненою суфіксом  

-ай, продуктивним у тюркській гідронімії, пор., зокрема, гідроніми Коврай 

(Черкащина), Торгай (Північне Приазов’я) [328, сс. 172, 174]. Опосередковано на 

підтвердження цієї етимологічної версії промовляють семантично споріднені укр. 

назви бб. Мóкра в різних регіонах України [467, с. 369]. Можливе, однак, і 

альтернативне пояснення назви Канай – як фонетично вторинної форми щодо 

*Каян (метатеза -jан- – -наj-). Адже переставлення звуків у структурі тюркських 

гідронімів, становлення яких відбувалося в слов’янському онімному просторі, – 

часте явище, викликане фонетичною адаптацією [122, с. 16]. За такого тлумачення 

*Каян ‹ тюрк qajan ‘заєць’ [45, с. 27]. Щодо мотивації семантики гідронімооснови 

пор. типологічно споріднені укр. назви бб. Зáяча в басейнах Кальміусу, 

Сіверського Дінця, Азовського моря [467, с. 209]. Стосовно суфіксально 

неоформленої основи гідроніма *Каян ‹ qajan ‘заєць’ зауважимо, що в тюркській 

гідронімії непоодинокі назви, похідні від зоономенів, у структурі яких немає 

суфіксів, пор., наприклад: потамонім Буц у басейні Кубані ‹ тюрк. буц ‘олень’ 

[123, с. 51]. Це зумовлено тим, що в тюркських мовах немає формальних 

відмінностей між іменниками й прикметниками. 

Гідронім Малáн Чунгáр (б., п. Меланки л. Тилігулу між рр. Дністер і Пд. 

Буг; Одес. обл. [186, с. 97]) етимологічно неоднозначний. З погляду структури це 

складена назва, кожен із компонентів якої можна трактувати по-різному. 

Очевидно, варто погодитися з Л.П. Зеленко та Г.Ю. Касім, які основу Малан не 

розглядають окремо від контактного гідроніма Меланка – словотвірно 
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адаптованої на східнослов’янському ґрунті форми Мелана ‹ Малана. На думку 

цих дослідниць, Малана походить від тур. mal ‘майно’, оформленого суфіксом      

-ane [186, с. 97]. Локалізація гідроніма Малан Чунгар у Дністро-Бузькому 

межиріччі може також указувати на зв’язок препозитивного Малан зі 

східнороманським mal ‘берег’ [308, с. 324]. Відомо, що наприкінці XVI ст. у 

межиріччя Нижнього Дністра і Пд. Бугу активно переселялися молдавани, 

втікаючи від гніту своїх феодалів [537, сс. 39-40]. Проте східнороманська гіпотеза 

етимології назви Малан не така очевидна, на відміну від тюркської, оскільки 

поряд із гідронімом Малана відзначено назву б. Майнова [186, сс. 97-98], що є, 

напевно, семантичною калькою тюрк. Малане. Другий складник гідроніма Чунгар 

згадані дослідниці тлумачать як онімізовану форму фонетично видозміненого 

тюрк. чунгул ‘котловина, яма’ [186, с. 97], не пояснюючи характеру звукових змін 

у › а, л › р. Тюркська версія етимології гідроніма Чунгар не єдина. Р.М. Козлова 

назву Чунгар уважає результатом пізньої тюркської асиміляції первісного 

слов’янського *Челгар ‹ псл. *čьlgarъ на позначення горбистого або порослого 

кущами ландшафту [216, с. 256]. Слов’янська етимологія гідроніма Чунгар 

видається вразливою з огляду на виразно тюркський характер суміжних 

гідронімів – Малан, Тилігул. На нашу думку, гідронім Чунгар має тюркську 

генезу. Можливі дві версії етимологічного тлумачення назви Чунгар. 

1. Формальні ознаки гідроніма Чунгар ‹ *Чонгар дають підстави пояснювати його 

як онімізовану форму тюрк. çonğar ‘неозорий, безмежний’ [46, с. 97]. Ця назва 

має відповідники за межами Нижнього Дністра: ойконім Чонгар на Херсонщині 

[541, с. 354], хоронім Чонгар – простір, що прилягає до Сиваша [46, с. 97]. 2. Не 

можна однозначно, проте, відкидати можливості й відетнонімного походження 

гідроніма Чунгар ‹ Чонгар (зміна о › у в місцевих діалектах [581, с. 7]) ‹ чонгар 

‘ногайці’ [296а, ІІ, с. 436]. Така етимологія опирається на етнічну картину 

досліджуваного регіону й прилеглих земель, заселених ногайцями впродовж 

XVI-XVIII ст. 

В основі назви б. Мурза (п. Томашлика л. Дністра; Одес. обл.; варіант 

Мурса [96, с. 64]) автори дослідження «Гідронімія Нижнього Подністров’я» 
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вбачають лексему мурзá ‘титул феодальної знаті в татар’ [96, с. 64], припускаючи, 

очевидно, посесивний характер гідронімооснови: балка мурзи. Однак із такою ж 

імовірністю цей гідронім можна кваліфікувати і як відантропонімний, пов’язуючи 

його з особовою назвою Мурза [191, с. 66]. Дослідники оминули увагою варіант 

Мурса, який, до речі, можна вважати первинним щодо Мурза: Мурса › Мурза з 

огляду на одзвінчення с › з перед наступним голосним. У такому разі для Мурса 

можливий зв’язок із молд. мурсэ ‘медовий напій’, ‘сік’ [352а, с. 398], яке зазнало 

фонетично-морфологічної адаптації на слов’янському ґрунті (э › а). Пор. у цьому 

контексті лімноніми Балта (Балта Алексій, Балта Буде, Балта Флоря в басейні 

Нижнього Дністра [184, с. 47]) ‹ молд. балтэ ‘калюжа, болото’. Тлумачення 

внутрішньої форми гідроніма Мурса як ‘медової річки’ (очевидно, із солодкою, 

придатною для пиття водою, на відміну від гірких, солоних водойм) опирається 

на укр. семантичні паралелі Медóва в басейнах Міусу й Дніпра [467, сс. 357-358].  

На думку О.П. Карпенко, назви гідрооб’єктів з основою Мурз- мають 

слов’янську генезу. Такі гідроніми, на її погляд, мотивовані ознакою ‘брудний, 

темний, мутний’, на що вказує, наприклад, укр. діал. мýрза ‘нечепура, бруднуля’ 

[238, сс. 136-140]. На наш погляд, таке припущення, ймовірне для гідроніма 

Мýрзя в басейні Ужа на Житомирщині [467, с. 380], не варто з усією певністю 

проектувати на назви тих гідрооб’єктів, що локалізовані в ареалі тюркської 

гідронімії. Крім аналізованої назви Мурза, пор. іще спільнокореневі гідроніми 

Мýрзина, Мýрзина Друга, Мýрзинка в басейнах Сіверського Дінця і Дніпра (на 

Кіровоградщині) [467, с. 380], основи яких можна трактувати як вторинні щодо 

тюркського антропоніма Мурза. На ймовірну тюркську етимологію гідроніма 

Мурза в басейні Нижнього Дністра опосередковано вказує його локалізація як 

притоки Томашлика, тюркську генезу якого було обґрунтовано вище. 

Гідронім Топал (б., л. Ялпугу між рр. Дністер і Дунай; Одес. обл. [350, 

с. 17]) Е.Е. Мінкевич відносить до відетнонімних утворень, аналізуючи його на 

основі тюрк. топали – назва одного з угруповань кримських татар [350, с. 17]. З 

такою етимологією можна погодитися лише з незначним уточненням: в її основі 

сингулятивна форма етноніма топал [296а, ІІ, с. 385]. Однак таке пояснення 
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гідроніма Топал неостаточне. Його етимон можна також пов’язувати з тюрк. 

антропонімом Топал ‹ топал ‘кульгавий’ [191, с. 80]. 

Гідронім Чулук (басейн Реуту п. Дністра; на території Молдови [336, с. 29]) 

О.М. Трубачов відносив до тюркізмів, не наводячи його конкретного етимона 

[525, сс. 203–204]. Із цією назвою органічно пов’язані потамоніми Великий Чулук, 

Малий Чулук і Середній Чулук (усі л. Реуту п. Дністра; на території Молдови 

[353]). Пошуки співвідносної з цією назвою апелятивної (географічної) й онімної 

лексики не дали очікуваного результату. З огляду на це припускаємо такі версії 

етимологічної інтепретації цієї назви: 1) фонетично вторинна форма від *Чолук 

(перехід о › у досить частий у різних тюркських діалектах. Дослідники вважають, 

що це фонетична особливість мов кипчацької групи, відображена вже в давніх 

пам’ятках [581, с. 8]), яку можна виводити від тюрк. антропоніма Čoluq (~ čoluq 

‘скалічений, кульгавий’ [148а, с. 153]); 2) назва гідрооб’єкта Чулук пов’язана з 

тюрк. діал. (тур.) çölük ‘пустеля’, ‘безводний, задушливий’ [536а, с. 199]. Щодо 

реалізації тюрк. ö як східнослов’янського у пор. адаптовані на слов’янському 

ґрунті тюрк. гуль і куль ‘озеро’ [328, с. 166] ‹ göl, köl [46, с. 105]; 3) назва Чулук ‹ 

*Чурук на підставі фонетичної зміни р/л, досить поширеної в тюркських мовах 

[19, с. 110]. Якщо таке припущення правильне, то гідронім *Чурук постав 

способом онімізації тюрк. çoruk ‘гнилий, гнилизна’ [46, с. 100] на позначення 

гнилих, заболочених гідрооб’єктів. Пор. у цьому контексті гідронімні 

відповідники на території Криму – р. Чурук-Су, дж. Чурюк-Чокрак [46, с. 100]. 

Потамоніми Мóкрий Ягорлúк (р., л. Дністра; Красноокнянськ. (тепер 

Окнянськ.) р-н Одес. обл.; варіант Егорлик), Сухúй Ягорлúк (р., пр. Ягорлика 

л. Дністра; нп Борщі Котовськ. (тепер Подільськ.) р-ну в тій самій обл.), Ягорлúк 

(р., л. Дністра; нп Борщі, Гонората, Любомирка, Глибочок, Коси Котовськ. (тепер 

Подільськ.) р-ну в тій самій обл. [467, сс. 81, 549, 634]) містять спільний 

компонент Ягорлик. Щодо атрибутивів мóкрий і сухúй у відповідних складених 

назвах, то вони, напевно, виражають не свої прямі значення ‘просякнутий 

вологою’ і ‘висохлий, пересохлий’, а, як слушно зауважував Є.С. Отін, виконують 

функцію нульового топонімного форманта, розрізняючи в такий спосіб головну 
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річку та її притоку [392, с. 19]. Пор. іще споріднені назви Мóкрий Кагарлúк і 

Сухúй Кагарлúк, Мóкрий Ташлúк і Сухúй Ташлúк, Мóкрий Ялáнчик і Сухúй 

Ялáнчик [467, сс. 371, 548–549] та ін. Етимологія назви Ягорлик уже привертала 

увагу дослідників. Її пов’язували з тюрк. ägrilik ‘кривизна’ [546, ІІ, с. 8; 96, сс. 99–

100] → ‘крива річка’. Таке пояснення цієї назви потребує додаткової лінгвістичної 

аргументації: 1) тюрк. ä › східнослов’янське а (пор., наприклад, гідронім Дарья в 

Росії ‹ Дäрjа [122, с. 16]); 2) епентеза о в групі -gr- (пор. схоже фонетичне явище в 

гідронімі рос. Нахар ‹ Нахр [122, с. 16]); 3) протеза -j- на слов’янському ґрунті 

(пор. укр. гідронім Ялáнець (басейн Пд. Бугу) ‹ д.-тюрк. alan ‘плоский, рівний 

(про місцевість)’ [326, с. 191]. Можливе й альтернативне тлумачення структури й 

доонімної семантики гідроніма Ягорлик – лексико-семантичне утворення від 

тюрк. (ногай.) yägör ‘судак, сула’, оформленого суфіксом -liq: ‘річка, де багато 

судака (сули)’ [45, с. 28]. Пор. з цього приводу типологічно споріднені укр. 

«рибні» гідроніми в басейні Дністра: Пстрýгів [467, с. 452] ‹ пструговий ‹ діал. 

пстрýг ‘форель’, Кóрóпець [467, с. 272] ‹ *коропець, співвідносного із серб. і хорв. 

krapac ‘короп’ [443, Х, с. 424], Óкунь [467, с. 396] ‹ іхтіономена óкунь [155, 4, 

с. 177] тощо. 

 

4.2.7. Структурно адаптовані (на слов’янському ґрунті) гідроніми 

 

Результатом входження іншомовної топонімії (гідронімії) в слов’янську 

топонімосистему є різні зміни в її структурі, зумовлені адаптаційними процесами, 

які відбуваються передусім на фонетичному й дериваційному рівнях. Такі зміни 

характерні й для тюркської гідронімії басейну Дністра (переважно в його нижній 

частині), яка формувалася тут у межах хронологічно давніших пластів 

слов’янських (українських) і східнороманських (здебільшого молдавських) назв 

гідрооб’єктів. Як слушно відзначає Л.Т. Масенко, процес засвоєння тюркських 

гідронімів в українськомовному середовищі, який активно відбувався в період 

заселення південних земель України, неминуче супроводжувався їх 

слов’янізацією, пристосуванням до української топонімної системи [328, с. 176]. 
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Значна частина досліджуваних тюркських гідронімів зазнала фонетично-

граматичної адаптації в місцевому (переважно українському) оточенні. Рідкісні 

випадки лексико-семантичного переосмислення генетично тюркських гідронімів. 

Найчастіше до тюркських назв гідрооб’єктів, які функціонують у слов’янській 

топонімосистемі, приєднується релятивний суфікс -ськ-, що можна пояснити 

продуктивністю цього дериваційного типу назв у слов’янській топонімії. Крім 

цього, у басейні Дністра представлені гідроніми, твірні основи яких мотивовані 

тюркськими лексемами, але оформлені слов’янськими суфіксами -ець, -ина, -к-а,  

-ов. 

Назва-словосполучення Аджидéрський Кут (кут, вигин Дністер. лиману 

поблизу Овідіополя Одес. обл. [96, сс. 6–7]), крім онімізованого апелятива кут › 

Кут, містить атрибутив Аджидерський, що виник на слов’янському ґрунті. На це 

вказує його словотвірна характеристика: Аджидерський – дериват із суфіксом       

-ськ- від ойконіма Аджидер (див. вище Гаджидер) – колишня назва Овідіополя. 

Назва тоні Калаглійське (басейн Нижнього Дністра; поблизу с. Миколаївки 

Одес. обл.; варіант Коска Калаглійська [96, с. 51]) вторинна щодо форми 

Калаглійська (первісно Калаглійська коса – піщаний виступ, що відмежовує 

Карагольську затоку від решти Дністерського лиману) – утворення із суфіксом      

-ськ- від контактного ойконіма Калаглія (колишня назва с. Миколаївки [96, с. 51]; 

див. вище гідронім Калаглія). Очевидно, на граматичну форму с. р. 

мікрогідроніма Калаглійське вплинула родова характеристика лексеми село, 

співвідносної з назвою Калаглія. 

Гідронім Караглúцька Бáлка (б., л. Колудару; Одес. обл. [96, с. 44]) 

демонструє фонетично видозмінену форму від Кагарлицька внаслідок метатези     

-гар- › -раг- у структурі твірного ойконіма Кагарлик (Біляївськ. р-н Одес. обл.), 

ускладненого суфіксом -ськ- (відносність ознаки) із закономірними фонетичними 

змінами -ськ- › -цьк- на межі кореневої і суфіксальної морфем. 

Другою за частотністю групу тюркських гідронімів із словʼянськими 

суфіксами становлять назви з формантами -к-а та -ець. На відміну від утворень із 

суфіксом -ськ-, що постали морфологічним (суфіксальним) способом на 
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місцевому слов’янському ґрунті, гідроніми на -к-а та -ець слід кваліфікувати як 

словотвірно адаптовані до відповідних структурних типів назв слов’янської 

топонімосистеми, оскільки суфікси -к-а та -ець у них – елементи суто формальної 

структури, а не показники їхніх дериваційних моделей. 

Назва б. Аджидирка (на лівому березі Дністра; м. Овідіополь Одес. обл. 

[467, с. 19]) – фонетично-словотвірно адаптована форма від Аджидер (таку назву 

цього гідрооб’єкта зафіксовано в історичних джерелах XVIII–XIX ст. [96, с. 57]) ‹ 

тюрк. аджи + дере (див. вище Гаджидер). 

Гідронім Карагáєць (пот., басейн Дністра; с. Семенівка Білгород-

Дністровськ. р-ну Одес. обл. [467, с. 239]) – адаптована на слов’янському ґрунті 

форма із суфіксом -ець від основи тюрк. карагай ‘сосна’, ‘хвойний ліс’, що має 

паралелі в топоніміконі Казахстану, наприклад власні географічні назви Карагай, 

Карагай-булак, Карагайлы [360, с. 257]. 

В основі назви р. Карáєць (л. Дністра; між рр. Ковильченка і Лядова; 

нп Снітків Мурованокуриловецьк. р-ну Вінниц. обл.; варіант Karaiecz [467, 

с. 239]) - дендрономен карáєць ‘один із різновидів береста’ – адаптована на 

українськомовному ґрунті форма від тюрк. карагач ‘в’яз’, ‘берест’ [155, 2, с. 383]. 

Потамонім Ялáнка (пот., п. Шумилівки пр. Марківки л. Дністра; 

нп Яланець Томашпільськ. р-ну, Підлісівка Ямпільськ. р-ну Вінниц. обл. [467, 

с. 635]), а також співвідносний ойконім Яланець мають спільну основу Ялан-, яку 

можна етимологізувати на базі або д.-тюрк. alan ‘плоский, рівний (про 

місцевість)’ [326, с. 191] › ялан- у слов’янському мовному оточенні (пор., 

наприклад, рос. діал. ялáнь ‘безлісне місце, луг у лісі, просіка’ [546, IV, с. 554]), 

або тюрк. jаланг ‘широкий’ [354, с. 16] › jаланг(а) › jаланк(а) (для Яланець - із 

відпадінням кінцевого г). 

У басейні Дністра зафіксовано лише одну назву з тюркською твірною 

основою, оформленою слов’янським суфіксом -ина. Це лімнонім Бешлина (між 

Дністром і Турунчуком; с. Троїцьке Одес. обл. [96, с. 9]), мотивований тюрк. 

ад’єктивом beşli ‘складений із п’яти частин’ [96, с. 9]. Такий етимон, напевно, 

вказував на особливості місцевого тополандшафту. Варто зауважити, що 
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числівник beş в основі аналізованого гідроніма міг позначати не конкретну, а 

узагальнену множинну кількість чогось. В.В. Лучик із цього приводу зазначає, що 

номінаційна модель із числівником беш ‘п’ять’ у значенні ‘множинність чогось’ 

найпродуктивніша в словникові тюркських мов [305, с. 31], пор. споріднені 

гідроніми тюркського походження на території України: Беш-Байрак (басейн Пд. 

Бугу), Бештерек (вп. в оз. Сиваш [467, с. 47]). 

Окремо від проаналізованих вище гідронімів, що містять тюркські твірні 

основи, ускладнені слов’янськими суфіксальними формантами, або ж адаптовані 

до структурно-дериваційних типів слов’янських назв, розглядаємо гідронім 

Скинóса (л. Когильника, вп. лиман Сасик між рр. Прут і Дністер; Одес. обл.; 

варіанти: Скиноаса, Скінос [467, 507]), основа якого відбиває зв’язок із первісною 

тюркською формою, що зазнала переосмислення на східнороманському мовному 

ґрунті. Це результат структурної адаптації ногайського гідроніма Эски-Онус [552, 

с. 42] до молдавських утворень із формантом -оасэ (показник ж. р. прикметників, 

співвідносних із ад’єктивами ч. р. на -ос), пор., наприклад, молд. петрос 

‘кам’янистий’, петроасе ‘т. с.’ (ж. р.) [352а, с. 461]. У двокомпонентній назві 

Эски-Онус (пор. іще споріднений гідронім Ескі-Юрт у Криму [467, с. 190]) чітко 

простежуємо препозитивний складник Ескі- ‹ тюрк. eski ‘старий’ [46, с. 104]. 

Як засвідчив етимологічний аналіз тюркської гідронімії басейну Дністра, 

цей пласт назв гідрооб’єктів сформувався внаслідок перебування в 

досліджуваному регіоні різних тюркських племен. У цілому ці гідроніми 

ілюструють ті самі структурно-семантичні типи, що й слов’янські назви. 

Переважна більшість тюркських гідронімів виникла способом онімізації 

відповідних апелятивів із географічною семантикою. Особливістю цього класу 

назв водойм є їхня будова, відповідно до якої з-поміж відапелятивних тюркських 

гідронімів басейну Дністра виокремлюємо прості (одноосновні) й складні 

(двохосновні) назви. Мотиваційна характеристика відапелятивних гідронімів 

тюркського походження базується на їхньому зв’язку з географічними термінами, 

ідентифікація яких здебільшого не становить труднощів, оскільки вони 

представлені в словникові сучасних тюркських мов. З погляду структури такі 
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назви формують дві виразні групи – безафіксні й афіксальні. Відмінність між 

ними суто формальна. Якщо безафіксні гідроніми (одно- чи двохосновні) виникли 

лексико-семантичним способом від географічних апелятивів, не оформлених 

певним суфіксом, то афіксальні утворення містять у своїй структурі певні 

форманти (переважно -ly, -lyq, -ça), що увиразнюють цілісну семантику твірного 

апелятива (інтенсивність вияву ознаки, наявність опредметненої ознаки, вказівка 

на її повноту тощо). Важливо відзначити, що в слов’янському мовному оточенні 

афіксальні гідроніми тюркського походження утворюють різні фонетичні 

варіанти. Це зумовлено специфікою їх звукової адаптації в чужомовному 

середовищі, наприклад, тюрк. суфікс -ly видозмінюється в місцевій (слов’янській) 

топонімосистемі в -ла (-ля), -лея, -лія, суфікс -ça › -джа. 

Серед генетично тюркських гідронімів басейну Дністра представлені 

також і відантропонімні похідні, які вирізняються своєю структурою. Так, якщо в 

слов’янських назвах присвійність виражена певними словотвірними засобами, то 

особливістю тюркських гідронімів, похідних від тих або інших особових назв, є 

відсутність суфіксів належності. Це характерна ознака цієї структурно-

семантичної групи тюркських гідронімів. У басейні Дністра таких назв, проте, 

небагато, що вказує на меншу продуктивність відантропонімних гідронімів 

тюркського походження в досліджуваному ареалі порівняно з дериватами від 

географічних апелятивів. 

Особливу групу топонімів загалом і гідронімів зокрема становлять назви, 

які можна пов’язувати з етнонімами – назвами етнічних і етнографічних груп, 

племен, народів, які в різні часи перебували на певній території. Основи таких 

назв топо- чи гідрооб’єктів указують на зв’язок із конкретним етнонімом, що є 

своєрідним маркером етнічних відносин у досліджуваному регіоні в певний 

історичний період. Щодо тюркських топонімів (гідронімів) Наддністрянщини 

відетнонімного походження, то їх виникнення цілком обґрунтоване історичними 

причинами – перебуванням тут (переважно в басейні Нижнього Дністра) 

упродовж тривалого періоду, щонайменше з ХІІ й аж до XVIII ст., різних 

тюркських етносів. Однак етимологічна інтерпретація таких назв не завжди 
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однозначна, оскільки їхні основи, формально співвідносні з тим чи тим 

етнонімом, часто мають паралелі й із-поміж тюркських антропонімів. Тому, з 

одного боку, припускаючи відетнонімну природу таких назв, з другого – не 

відкидаємо і їх можливої альтернативної мотивації – особовою назвою. Такі 

гідроніми кваліфікуємо як утворення з альтернативною мотивацією. До цього 

структурно-семантичного типу відносимо також гідроніми, що виникли в 

тюркськомовному середовищі й містять основи, які можна пов’язувати як із 

відповідним географічним апелятивом, так і з омонімною власною назвою – 

етнонімом чи антропонімом. Рідкісні в досліджуваному ареалі гідроніми, етимон 

яких можна встановити на основі міжмовної омонімії (наприклад, тюркська або 

співзвучна їй східнороманська основа). 

Характерною рисою будь-якої іншомовної топонімії, яка функціонує в 

слов’янському мовному оточенні, є різноманітні адаптаційні зміни в її структурі, 

що відбивають пристосування тих чи інших чужомовних власних географічних 

назв до місцевої топонімної системи. Адаптаційні процеси відбуваються 

передусім на фонетично-граматичному рівні, хоча непоодинокі також і випадки 

лексико-семантичного переосмислення іншомовної назви внаслідок її зближення 

зі співзвучною слов’янською лексемою. Місцеві тюркські гідроніми 

демонструють насамперед фонетично-словотвірну адаптацію (Гаджидер, 

Аджидирка, Карагаєць, Яланка тощо), що свідчить про становлення таких 

генетично тюркських гідронімів у східнослов’янському (переважно українському) 

мовному середовищі. 

 

Висновки до РОЗДІЛУ 4 

 

Неслов’янська гідронімія басейну Дністра староукраїнського й пізнішого 

українського періодів представлена двома групами назв: 1) східнороманські й 

2) тюркські. Ці гідроніми формувалися в різних частинах Наддністрянщини 

(Прикарпаття, Нижній Дністер) впродовж тривалого проміжку часу, означеного 
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контактами місцевого українського населення зі східними романцями (румунами 

й молдаванами), з одного боку, і з тюркськими народами – з другого. 

Дослідження фонетики, словотвірної структури, особливостей мотивації 

семантики твірних основ дністерських гідронімів східнороманського походження 

уможливлює такі висновки. 

1. Значна частина аналізованих назв постала на базі прямих запозичень 

східнороманських (румунських і молдавських) лексем у контактних із 

румунськими й молдавськими етномовними територіями українських говорах 

Карпатського регіону (здебільшого буковинських і гуцульських, а також 

бойківських, наддністрянських, подільських) і межиріччя Пруту й Нижнього 

Дністра (степових), наприклад: Балта ‹ молд. балтэ ‘калюжа, болото’ [502, с. 8], 

румун. báltă ‘т. с.’, Гертіп ‹ укр. діал. гертíп, гиртóпи (у множині) ‘яри, вибоїни’, 

гиртóп ‘назва частини села на горах, вибоїнах’ ‹ молд. хыртоп ‘вибоїна’, румун. 

hirtop ‘т. с.’, Лак ‹ молд. лак ‘озеро’, Кетроса – фонетично видозмінена форма від 

молд. петроасэ ‹ петрос ‘кам’янистий’, Магура ‹ укр. діал. магура ‘висока гора’ ‹ 

румун. măgúră ‘гора, височина, горб’, Плай ‹ укр. діал. плай ‘рівне поле’, ‘гірська 

стежка або дорога’ ‹ румун. plai ‘полонина, плоскогір’я; країна, край’ тощо. Їх 

характеризуємо як лексико-семантичні інновації в місцевій (переважно 

слов’янській у прикарпатській частині Дністра) топонімній системі, джерелом 

яких стало східнороманське мовне середовище. Більшість із проаналізованих 

загальних лексем східнороманського походження, базових для відповідних 

дністерських гідронімів чи суміжних топонімів, має живі структурно-семантичні 

зв’язки з лексикою сучасної молдавської і румунської мов. 

2. Ряд гідронімів можна кваліфікувати як гібридні, у структурі яких відбиті 

східнороманські та слов’янські (суфікси) мовні елементи, як-от: Дегусарове ‹ 

антропоніма Дегусар (‹ молд. Декусарэ) + -ов-, Менчелівський (Потік) ‹ укр. діал. 

мéнчел ‘полонина’ (‹ румун. muncel ‘горб’) + -ів-ськ-ий, Пантирець ‹ румун. pantă 

‘схил, спад, укіс’ + -ець та ін. 

3. У складі цілісного гідронімікону басейну Дністра відсоток 

східнороманських і адаптованих на українському ґрунті генетично 
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східнороманських назв незначний (трохи більше за сотню). Становлення 

східнороманського фрагмента гідронімікону Дністра відбувалося впродовж 

значного проміжку часу, що було зумовлено тривалим періодом українсько-

румунських і українсько-молдавських мовних контактів у різних частинах 

(прикарпатській і степовій) Наддністрянщини.  

На підставі етимологічного аналізу тюркської гідронімії басейну Дністра 

виокремлюємо такі групи назв: 1) похідні від різноманітних географічних 

апелятивів – простих (одноосновних) і складних (двохосновних) за будовою, 

наприклад: Бугáз ‹ бугаз ‘гирло, протока’, Каїр ‹ qajir ‘пісок’, Карагаш ‹ qaragaş 

‘в’яз, берест’, Ташбунáр ‹ таш ‘камінь’ і бунар ‘джерело, колодязь’ та ін. 

Більшість таких лексем представлена в словникові сучасних тюркських мов. У 

їхньому складі вирізняються безафіксні й афіксальні (переважно із суфіксами -ly,  

-lyq, -ça) утворення, як-от: Алкалія ‹ alka ‘кільце’ + -ly, Ташлик ‹ таш ‘камінь’ +    

-лик, Чобурча (Чобурджа, Чубурча) ‹ чубур ‘густий ліс’ + -ча. Зауважимо, що, 

входячи в слов’янську топонімну систему, афіксальні гідроніми тюркського 

походження зазнають фонетичної адаптації, унаслідок якої тюрк. суфікс -ly › -ла  

(-ля), -лея, -лія, суфікс -ça › -джа; 2) відантропонімні деривати, наприклад: Алкази 

‹ антропоніма Alğazi, Муртаза ‹ імені Муртаза та ін. Особливістю тюркських 

гідронімів, похідних від особових назв, є відсутність суфіксів належності. Це 

характерна ознака цієї структурно-семантичної групи тюркських гідронімів. У 

досліджуваному регіоні такі утворення нечисленні; 3) назви, співвідносні з 

тюркськими етнонімами: Кіпчак ‹ д.-тюрк. qipčaq (інша назва – кумани, або 

половці), Токузи ‹ токуз / тогуз (на позначення представників ногайського етносу) 

та ін. Гідронімооснови таких назв указують на зв’язок із конкретною етнічною 

назвою на позначення того чи іншого тюркського племені, яке перебувало на 

території, дотичній до басейну Дністра в певний історичний період (з ХІІ й аж до 

XVIII ст.); 4) гідроніми з адаптованою в слов’янському мовному середовищі 

структурою (переважно фонетичною і словотвірною), наприклад: Гаджидер ‹     

Г-аджи-дер(е), Аджидирка ‹ Аджи-деир-ка, Яланка ‹ (й)алан-ка та ін. 



447 

ВИСНОВКИ 

Гідронімна система басейну Дністра формувалася впродовж тривалого 

часу, що зумовило появу в її складі генетично й хронологічно різних пластів назв 

річок, потоків, мокрих балок тощо: 1) з дослов’янськими етимонами; 2) таких, що 

постали в часи пізньопраслов’янського освоєння Карпатського, а отже, й 

Прикарпатського ареалів; 3) хронологічно пізніших українських утворень, які 

з’явилися тут у процесі подальшого освоєння слов’янським (протоукраїнським) 

населенням указаного регіону та його (частково) переміщення на південь у 

давньо-, старо- й новоукраїнську добу історії Наддністрянщини; 

4) південнослов’янських назв (виникли в середовищі болгарських переселенців на 

територію, прилеглу до басейну Нижнього Дністра в період XVIII-XIX ст.); 

5) неслов’янських гідронімів, на становленні яких позначився тюркський і 

східнороманський (румунський і молдавський) етномовний вплив. 

Найскладнішою проблемою для етимологізації гідронімікону Дністра є 

питання субстрату, тобто залишків мов дослов’янського населення 

досліджуваного регіону, відбитих у структурі назв місцевих гідрооб’єктів. Ця 

проблема має історичне підґрунтя, адже становлення гідронімікону Дністра 

відбувалося в регіоні, який слов’яни заселили вже в пізньопраслов’янську добу 

своєї історії, заставши тут неслов’янське (переважно фракійськомовне населення). 

Це зумовило складну міжмовну взаємодію, результати якої, очевидно, зберігають 

найдавніші топоніми цього терену. Відповідно в гідронімії Дністра наші 

попередники (О.М. Трубачов, В.М. Топоров, Ю.О. Карпенко та ін.) 

виокремлювали фракійський, іллірійський, кельтський і германський шари назв. 

Однак докладніший структурно-семантичний і етимологічний аналіз (фонетика, 

морфологічна структура, семантична характеристика твірних основ, ареальні 

зв’язки конкретних потамонімів) цих гідронімів уможливив висновок про їхню 

псевдофракійську, псевдоіллірійську, псевдокельтську, тобто слов’янську, 

природу. Етимологічний аналіз наведених гідронімів показав, що вони не мають 

суцільнолексемних відповідників із-поміж топонімів тих регіонів Центрально-

Східної Європи, які тривалий період були середовищем проживання фракійців, 
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іллірійців, кельтів і германців. Натомість ці назви мають підтримку в колі 

апелятивної й топонімної лексики української та інших слов’янських мов.  

Водночас деякі гідроніми басейну Дністра, як наприклад Серет, Муха, 

Сорока, можуть мати альтернативну етимологію – слов’янську, з огляду на їхню 

фонетику, дериваційну структуру й споріднені назви на інших слов’янських 

теренах, і фракійську, оскільки для них на територіях з історично підтвердженим 

фракійськомовним етносом зафіксовано гідронімні й ширше – онімні паралелі.  

Не все однозначно й із іллірійською проблемою в Карпатському регіоні. 

Заперечувати іллірійський вплив, насамперед на межиріччя Дністра й Вісли, 

мабуть, не варто, на що опосередковано вказує, власне, етнонім іллірійці ‘вісляни’ 

(за О.М. Трубачовим). Цілком можливо, що іллірійський мовний субстрат у 

басейні Дністра відбивають назви рр. Бая і Кудавець (‹ *Кудава (?), для яких 

зафіксовано гіпотетичні іллірійські відповідники – Baia, Candavia › псл. *Kődav-. 

Однак ці гідроніми можна етимологізувати й на слов’янському ґрунті.  

Щодо германського сліду в гідронімії басейну Дністра й ширше – у 

топонімії Прикарпаття, то абсолютно відкидати його, напевно, також не слід, 

адже деякі назви все-таки ілюструють імовірний зв’язок із германськими мовними 

фактами. Це, зокрема, оронім Бескиди, який, незважаючи на можливі версії його 

пояснення на іллірійському і фракійському ґрунті, можна тлумачити і як 

давньогерманську назву, на що вказують такі відповідники, як в.-н.-н. beshêt, н.-н. 

besсhêt, сканд. besked ‘кордон’, ‘вершина гори’. Цілком імовірно, що германсько-

праслов’янські контакти у Верхньо-Середній Наддністрянщині підтверджує на 

рівні гідронімної лексики і назва р. Піскава, в основі якої можна вбачати, за 

версією О.М. Трубачова, герман. *fiska(h)wa ‘рибна річка’. Реконструйована 

праформа – суцільнолексемний відповідник для аналізованої Піскави. Однак 

германська етимологія гідроніма Піскава неостаточна, оскільки цю назву можна 

пояснювати і як слов’янську.  

Таким чином, ґрунтовний етимологічний аналіз гідронімії прикарпатсько-

подільської частини Дністра з урахуванням як мовних (структура, споріднена 

апелятивна й топонімна лексика слов’янських мов), так і позамовних (насамперед 
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географічна характеристика місцевого ландшафту) чинників дав змогу 

спростувати гіпотезу про значний відсоток так званих субстратних назв 

(фракійських, іллірійських, кельтських і германських) у гідроніміконі 

досліджуваного регіону.  

Стосовно мовно-етнічної ситуації на Нижній Наддністрянщині, то 

структурно-семантичний аналіз назв гідрооб’єктів басейну Нижнього Дністра в 

діахронійному аспекті свідчить про те, що з-поміж численних гідронімів цього 

ареалу до таких, які підтверджують дослов’янські зв’язки на рівні твірних основ, 

можна віднести лише нинішню назву Дністра, яку давні слов’яни цього регіону 

перейняли від тутешнього ірансько-фракійського населення, адаптувавши її до 

своєї фонетики. Варіанти цього гідроніма Тύρης (Tyras), Agalingus, Danastrum, 

Δάναστρις відображають зміну назви тієї самої водної артерії протягом 

історичного періоду в тому мовному середовищі, у якому вона функціонувала. 

Відповідно Тύρης (Tyras) ‹ іран. *tūras, що вказує на активну роль 

східноіранського етносу в освоєнні Нижньої Наддністрянщини в давню добу її 

історії. У назві Agalingus, відомій протягом ІІ–IV ст. н. е., відбито, ймовірно, 

германську основу agla, aglus- як свідчення про перебування давньогерманського 

етносу (бастарни й готи) в Північному Надчорномор’ї. Її витіснила більш уживана 

форма з основою Danastr- як домінантна в середовищі фрако-ірансько-

еллінського населення зазначеного ареалу. Подальша експансія могутнього 

слов’янського етносу в регіон басейну Нижнього Дністра й на прилеглі території 

межиріччя Дністра й Дунаю, Дністра й Південного Бугу зумовила неминучі 

контакти давніх слов’ян із місцевим неслов’янським населенням краю, 

спричинивши складні міжетнічні взаємини й міжмовну взаємодію, у результаті 

якої в наступні періоди закріпилася адаптована слов’янами до своєї мовної 

структури ірансько-фракійська у своїй основі назва Дністер ‹ псл. *dъněstrъ. 

Наддністрянщина – одна з найдавніших територій, у межах яких 

відбувалося становлення слов’янського етносу. Саме з Дністром пов’язані перші 

писемні згадки про слов’ян-склавінів. За свідченням готського історика VI ст. н. е. 

Йордана, склавіни мешкали над Дністром і Дунаєм і далі на північ аж до басейну 
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Вісли. З огляду на це закономірно, що слов’янський пласт гідронімікону Дністра 

найчисельніший. З погляду хронології в його складі виокремлюємо: 

1) пізньопраслов’янські утворення; 2) гідроніми, що постали в давньо- чи 

староукраїнський період розвитку української мови; 3) хронологічно пізніші 

українські потамоніми; 4) назви гідрооб’єктів із південнослов’янськими 

(болгарськими) структурними ознаками. Належність гідронімів до кожної з цих 

груп обґрунтовано на підставі їхньої лінгвістичної характеристики. Основний 

критерій, на основі якого проаналізовані потамоніми віднесено до 

праслов’янських, – структурний (фонетика і морфемна будова, словотвірна форма 

назв гідрооб’єктів). Переважна більшість генетично праслов’янських утворень 

басейну Дністра – назви, що постали способом онімізації народних географічних 

термінів. Частина таких апелятивів збереглася в діалектній лексиці української та 

інших слов’янських мов і внесена в спеціальні етимологічні словники, деякі з них, 

утрачені сьогодні в апелятивному лексиконі, відновлено способом лінгвістичної 

реконструкції.  

До праслов’янських дериватів віднесено також назви гідрооб’єктів, 

утворені способом трансонімізації суміжних топонімів (мікротопонімів, оронімів, 

ойконімів), в основі яких або географічний апелятив із давніми структурно-

семантичними зв’язками на рівні слов’янських мов, або давньослов’янський 

антропонім, оформлений індивідуально-присвійним суфіксом *-jь.  

Перелік праслов’янських потамонімів доповнюють гідронімні архаїзми 

структурного рівня, які, з огляду на етимологічну непрозорість їхніх основ, деякі 

дослідники раніше зближували з формально співзвучними словами (апелятивами 

й топонімами) неслов’янських мов, уважаючи їх запозиченнями або ж 

реліктовими субстратними назвами (іллірійськими, фракійськими, кельтськими, 

германськими). Це гідроніми Бутля, Бутивля, Жван, Жон, Мурахва, Стрий, 

Черхава, Щирець та ін., етимологізування яких на ширшому слов’янському тлі, 

тобто порівняння їх зі структурними паралелями, а не з формально схожими 

іншомовними коренями з незрозумілими афіксами, дало змогу встановити для 

них слов’янські етимони, знявши, таким чином, з цих назв відтінок іншомовності, 
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й відновити форми праслов’янського лексичного (гідронімного) фонду. Отже, з 

часу закріплення слов’ян у Прикарпатті, зокрема на території басейну Верхнього 

й Середнього Дністра, а згодом переміщення якоїсь їхньої частини на Нижній 

Дністер у цих регіонах розпочався активний процес слов’янського 

топонімотворення, що закономірно позначилося на переважно слов’янському 

(різному щодо хронології) характері гідронімії верхньої і середньої частин 

басейну Дністра. 

Групу давніх українських назв гідрооб’єктів басейну Дністра 

репрезентують: 1) гідроніми, у структурі яких відбиті певні фонетичні зміни, 

аналіз яких дає змогу встановити відносну хронологію розвитку твірної 

словоформи – загальної чи власної назви; 2) деривати зі словотвірними 

формантами, непродуктивними в сучасній українській мові; 3) назви, лексична 

специфіка твірної основи яких дає підстави кваліфікувати їх як давні з огляду на 

ареальну характеристику або на зв’язок основи з певним історичним періодом; 

4) потамоніми, зафіксовані в давньо- і староукраїнських писемних джерелах. 

Значний кількісно відсоток у басейні Дністра становлять хронологічно 

пізніші українські потамоніми. Це переважно гідроніми, що мають розгалужену 

словотвірну структуру і утворені здебільшого від інших власних назв 

(антропонімів, ойконімів). З-поміж досліджуваних назв до пізньоукраїнських 

зараховуємо ті, що утворилися лексико-семантичним способом (онімізація 

етимологічно прозорих географічних апелятивів; трансонімізація суміжних 

мікротопонімів, ойконімів чи оронімів) і морфологічним (суфіксальним) – від 

антропонімів (посесив первісно вказував на належність ділянки, де локалізовано 

гідрооб’єкт, особі з ім’ям, відображеним у твірній основі гідроніма) або 

контактних назв поселень чи мікротопооб’єктів. На відносну молодість місцевої 

топонімної системи вказують також різноманітні прийменниково-іменникові 

конструкції. Це переважно описові словосполучення з локативним прийменником 

(в, із-під, з-за, коло тощо). Окрему групу в гідронімії басейну Дністра становлять 

також назви-орієнтири (формально безсуфіксні прийменниково-іменникові 

утворення в Н. в. одн. або мн.). З погляду діахронії їх кваліфікуємо як результат 
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еволюції сполучень прийменник + іменник у непрямому відмінку. Проте частина 

таких назв могла постати і внаслідок онімізації відповідних апелятивів на зразок 

запісок, підділ. На пізнішу хронологію дністерських гідронімів указують і такі 

формальні елементи їхньої структури, як суфікси -ів-к-а (‹ -ов-к-а), -иха, -оват /    

-уват; суфікси -ець, -ськ-, пізніший характер яких констатують твірні основи 

таких гідронімів (переважно відойконімних). 

З-поміж генетично слов’янських гідронімів у басейні Дністра невелику 

групу становлять хронологічно пізні назви, у структурі яких відображені 

болгарські мовні риси. Лінгвістичний аналіз цих назв уможливлює їх 

характеристику як болгарського фрагмента гідронімікону Нижнього Дністра. На 

це вказують передусім їхня морфологічна структура (розширення прикметникової 

основи означальними компонентами -ат, -та) й лексичний склад твірних основ, 

які мають паралелі в топоніміконі різних регіонів материкової Болгарії. 

Хронологічно це відносно пізній пласт у системі поліетномовного гідронімікону 

Нижнього Дністра, особливо в межиріччях Дністра й Дунаю, Дністра й 

Південного Бугу, який сформувався внаслідок входження переселенського 

болгарськомовного компонента в переважно східнослов’янське 

лінгвосередовище. Болгарські топоніми (гідроніми), функціонуючи в 

східнослов’янському мовному оточенні, зазнали певних структурних змін, 

зумовлених інтерференційними впливами – передусім фонетичними. Болгарські 

гідроніми Нижньої Наддністрянщини й прилеглих територій – результат 

інфільтрації болгарського мовного елементу в інослов’янське (східнослов’янське) 

й неслов’янське (генетично тюркське – ногайсько-татарське, турецьке) 

лінгвосередовище. 

Компактну групу в басейні Дністра становлять слов’янські за 

походженням гідроніми з трансформованою внаслідок східнороманських мовних 

впливів структурою, які сформувалися в процесі слов’янсько (української)-

східнороманської мовної взаємодії, що позначилася на їх адаптації до фонетичної 

та морфологічної систем східнороманських мов, а також на семантичному 

переосмисленні твірних основ. У структурі наведених назв відображені наслідки 
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різноманітних інтерференційних процесів – фонетичних, морфологічних, 

семантичних.  

З-поміж неслов’янських гідронімів у басейні Дністра значну групу 

становлять назви східнороманського походження. Частина з них виникла на 

основі прямих запозичень румунських і молдавських лексем у контактних із 

румунськими й молдавськими етномовними територіями українських говорах 

Карпатського регіону і межиріччя Пруту й Нижнього Дністра. Більшість із 

проаналізованих апелятивів східнороманського походження, твірних для 

відповідних дністерських гідронімів чи суміжних топонімів, має живі структурно-

семантичні зв’язки з лексикою сучасних молдавської і румунської мов. Ряд 

гідронімів можна кваліфікувати як гібридні, у структурі яких відбиті 

східнороманські та слов’янські (суфікси) мовні елементи. Важливо відзначити, 

що в складі гідронімікону басейну Дністра відсоток східнороманських і 

адаптованих на українському ґрунті генетично східнороманських назв незначний 

(120 назв). Становлення східнороманського фрагмента гідронімікону Дністра 

відбувалося впродовж значного проміжку часу, що було зумовлено тривалим 

періодом українсько-румунських і українсько-молдавських мовних контактів у 

різних частинах (прикарпатсько-подільській і степовій) Наддністрянщини.  

Пласт тюркської гідронімії басейну Дністра (118 назв) сформувався 

внаслідок перебування в досліджуваному регіоні різних тюркських племен. 

Переважна частина цих гідронімів виникла способом онімізації відповідних 

апелятивів із географічною семантикою. Більшість таких географічних термінів 

представлена в словникові сучасних тюркських мов. У складі генетично 

тюркських гідронімів басейну Дністра наявні також і відантропонімні похідні, які 

мають особливу структуру. Якщо в слов’янських назвах присвійність виражена 

певними словотвірними засобами, то характерною рисою тюркських гідронімів, 

похідних від тих або інших особових назв, є відсутність суфіксів належності. У 

басейні Дністра таких назв небагато, що вказує на меншу продуктивність 

відантропонімних гідронімів тюркського походження в досліджуваному ареалі 

порівняно з відапелятивними дериватами. Деякі гідроніми тюркського 
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походження в басейні Дністра можна пов’язувати з етнонімами. Основи таких 

назв гідрооб’єктів указують на зв’язок із назвою конкретного тюркського етносу, 

який перебував у досліджуваному регіоні протягом певного історичного періоду 

(щонайменше з ХІІ й аж до XVIII ст. у Наддністрянщині й на прилеглих теренах 

відзначені різні тюркські народи). У басейні Дністра представлені також тюркські 

гідроніми з адаптованою в слов’янському мовному середовищі структурою 

(переважно фонетика і словотвірна форма), що зумовлено різними 

інтерференційними впливами внаслідок входження тюркської гідронімії в 

слов’янську топонімну систему. 

Подальше дослідження гідронімікону Дністра перспективне з погляду 

докладнішого дослідження мікрогідронімії цього басейну й на цій підставі 

укладання окремого етимологічного словника гідронімів басейну Дністра в межах 

проекту «Гідронімія Європи». 
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ДОДАТОК А 
ПОКАЖЧИК 

ГІДРОНІМІВ І ГІДРОНІМНИХ ВАРІАНТІВ 

 

Агонь 397 

Аджиголь 407 

Аджидер 414, 416, 442 

Аджидерський Кут 441 

Аджидирка 442, 445, 447 

Акаржа 397, 416 

Акколь 408 

Аккуль 408 

Алибей 426 

*Алибей гёл 426 

Алкази 426 

Алкала-Дере 416 

Алкали-дере 416 

Алкалія 416, 431 

Антонівка 330, 342 

Анчокрак 407 

Апока 202 

Арджел 386 

Арджів 386 

Ардзялужа 385 

Ардзялужний 385 

Ардзялуша 385-386, 393 

Аталівки 314 

Бабей 426 

Бабинка 342, 369 

Баги 398 

Багінка 72–73, 100, 149 

Багінська Розтока 73 

Багінський 72–73, 100, 149 

Багноватка 149 

Багнуватка 149 

Багонка 72 

Багонський 73 

Баковецький 330, 342 

*Баколта 112 

Бакота 110-113, 150 

Бакчалія 416 

Балай 416-417 

Балайчук 417 

Балаклава 417 

Балаклейка 417 

Балакленька 417 

Балаклійка 417 

Балакчела 417 

Балакчеля 417 

Балакчены 417 

Баламут 157, 187 

Балка 354 

Балта 393, 438, 446 

Балта Алексій 377, 438 

Балта Буде 377, 438 

Балта Флоря 377, 438 
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Балыклейка 417 

Банний 105 

Баня 105 

Бар 75, 158, 310, 367 

Барбара 73–75, 149 

Барвінки 337 

Барина 158 

Барица 158 

Барич 158 

Бариш 75, 159 

Батогъ 132 

Бахенський 73, 100, 149 

Бахноватка 70, 149 

Бахонка 73, 100, 149 

Бахонський 73, 100, 149 

Бахчалія 417, 431 

Бая 104–105, 150, 449 

Б. Вадули Подурець 391 

Бебей 426 

Бездан 159 

Бездна 159 

Бездна Большая 159 

Бездна Малая 159 

Безна 159 

Безодня 159 

Бекота 111 

Белая Бездна 159 

*Бервний 315 

*Бердний 315 

Бережница 261 

Бережниця 260-261 

Березниця 275, 283 

Березоя 81 

Берест 409 

Беркуца 387 

Бернадівка 341 

Берний 315, 329 

Берно 315 413 

Беш-Байрак 443 

Бешлина 442 

Бештерек 443 

Бик 398 

Бики 398 

Бистра 159 

Бистре 159 

Бистрий 159 

Бистрица 262 

Бистриця 261 

Бистриця-Надвірнянська 261-262 

Бистриця (Солотвинська) 261-262 

Бистриця-Тисьменицька 261–262 

Бібрка 110, 113–114, 150 

Біла 160 

Білий 160 

Білич 160 

Білка 160 

Білоч 160 

Білоча 160 

Білюха (Білуха) 333 

Блискучий 105, 324 
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Блистун 105 

Блудница 336 

Блукайло 330, 335 

Бобер 114 

Боборязове 388, 394 

Бобр 114 

Бобрава 249 

Бобрец 114 

Бобрик 114 

Бобрка 113 

Бобръка 113–114 

Бодена 360-361, 372 

*Бод(ь)на 360-361, 372 

Бозник 337 

Бойчиха 339 

Бокота 111 

Болата 361, 366, 372 

Болган 223 

Болотиста 403 

Болотистий 403 

Болтун 104 

Болтуха 104 

Большой Карагачь 409 

Бориня 286–287 

Боричівка 341 

*Боробара 74 

Ботна 360-361, 366, 372 

Бочка 361 

Брезой 204, 386-387, 393 

Брейтавка 132 

Бригада 337, 369 

Брилуватий 333 

Бричка 207 

Брідки 332 

Брідниця 262 

Брідок 330, 332 

Бродница 262 

Бродниця 262 

Буг 161–162 

Буг (Південний) 163 

Бугаз 398 

Бугай 162-163, 310, 367 

Будеєва 377 

Будей 377 

Букачева 331, 369 

Буковина 309 

Булата 361, 366, 372 

Булгарка 351, 358, 370-371 

Бунар 398 

Бурбоня 377, 393 

Бутельський 70, 75-76, 100, 149 

Бутивля 76–77, 311, 368, 451 

Бутиўл’а 76 

Бутля 76, 311, 368, 451 

Буц 436 

Буша 163 

Бэзна 159 

Бэзодня 159 

Быстрая 159 

Быстрица 261 
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*Бълша 164 

Бююк Аджалик 415 

Вале Мансира 427 

Валепержа 204, 435 

Валя-Боулуй 377 

Валя-Бужор 377 

Валядинка 204, 390 

Валя-Добруша 361 

Валя-Калмацуй 377 

Валя-Кобушти 378 

Валя-Кугурешт 378 

Валя-Лопушна 378 

Валя-Речи 378 

Валя-Сатулуй 378 

Валя-Сиркова 378 

*Валя стынэ 390 

Велика Скурта 381 

Велика Турава 248 

Велика Чута 243 

Великий Аджалик 415 

Великий Дракул 389 

Великий Карагач 409 

Великий Куяльник 421 

Великий Лак 378 

Великий Малявський 331 

Великий Фонтан 379 

Великий Чулук 439 

Великий Ялпуг 407 

Вербова 382 

Вересиця 262–265 

Вересня 263 

Вересоч 263 

Верешиця 263–265 

Верещажка 265 

Верещиха 264 

Верещиця 262–265 

Вертіп 164, 310, 367, 378 

Вертэп 164 

Верховина 164-165 

Вершадь 264 

Вершина 264 

Вершиц’а 262, 264 

Вершиця 265 

Вершідь 264 

Вершки 264 

Видра 171 

Вилейка 166 

Вилея 166 

Вили 335 

Вилия 166 

Вилье 166 

Виноградний 377 

Витвиця 219, 266 

Витка 217 

Вівницький 342 

Вівня 313, 315-316, 329, 368 

Вігор 92-93 

Вікля 408 

Вікна 165 

Вікнина 266 
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Вікниця 266 

Вікно 165 

Вілія 166 

Вільшаник 330, 338, 369 

Віта 266 

Вітка 266 

Віть 266 

Віцьба 266 

Вовк 316–318, 368 

*Вовна 316, 329, 368 

Вовня 316, 329, 368 

Вовча 59 

Вовчий 59 

Вовчківецька Стрипа 346 

Вода 249 

Водава 249 

Водата 249 

Волк 317-318 

Волка 317 

Волна 316 

Волядинка 390 

Волястин 390 

Ворона 167 

Вороная 167 

*Ворона(я) річка 167 

*Восужка 319 

Восушка 318–319 

Врана 167 

Врана вода 167 

Врèщица 264 

Врътопа 164 

Врътопо 164 

Вряшка (река) 263 

Вушиця 327 

*Вългъка 318 

*Вългъкъ 318, 329 

Вълка 318 

Вълкъ 318 

*Вълна 316 

*Вълпака 202 

Въртоп 140 

*Вьртопъ 164 

*В(ь)рут 211 

Выдра 171 

Вягр 92–93 

В’язова 388, 409 

В’язовий 409 

Гаджидер 407, 414, 416, 442, 445, 

447 

Гарагаш 409 

Гараголь 409 

Гарасимой 389 

Гарасимос 389, 394 

Гатка 425 

Гатна 423 

Гатний 423 

Гать 423 

Гбень 320 

Гедеримівська балка 399 

Гедеримова 399 
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Гериня 70–71, 77-79, 100, 149 

Гертіп 378, 393, 446 

Гертоп 378 

Гибень 320 

Гидерим 399 

Гинавка 319-320 

Гингурянове 388, 394 

Гирин’а 78 

Гирла 378, 393 

Главан 351, 358-359, 371 

Гладиш 382, 393 

Глибока Рипа 379 

Глибочий 160 

Глід 167, 310, 367 

Глоди 168 

Глодъ 168 

Глуба 168, 310, 367 

Глубая 168 

Глубое 168 

Глубоча 161 

Глушава 250 

Глушева 249 

Глушец 250 

Глушець 250 

Глушиха 250 

Глушица 250 

Глушиця 250 

Глушка 250 

Гнезна 168 

Гнила 76 

Гнила Липа 70, 100, 149 

Гнилец 267 

Гнилець 267 

Гнилий 267, 402 

Гнилица 267 

Гнилиця 267 

Гнилуша 361 

Гнізна 168 

Говоруха 104 

Гола 400 

Голівня 338 

Голова 327 

Головна Стрипа 346 

Головня 338 

Голямата Свиная 351–352, 359, 

370 

Гоня 86 

Горетва 295 

*Горетвина 295–296 

Горетовка 295 

Горина 78 

Горин’а 78 

Гориня 78 

Горохолина 340, 369 

Горошівський 342-343, 369 

Горошовецький 342-343 

Гортань 332, 369 

Гостра Струга 95 

Грабарка 67 
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Граменова Балка 351–352, 358, 

370-371 

Гранична 406 

Граничний 406 

Грішний 321, 330, 336 

Грун(ь) 383, 393 

Груник 338 

Грунь 383 

Грушева 382, 435 

Грушка 340 

Грушова 382 

Гук 169 

Гуретвина 295 

Гуркало 330 

Гурмаз 433 

Гуслянка 336 

*Гыриня 78 

Гырла 379 

Далбока 353 

Данчов извор 353 

Данчовиа кладенец 353 

Данчувата Балка 351-352, 358, 

370-371 

Дарья 440 

Дäрja 440 

Двина 183 

Двіна 230 

*Деберний 315 

Дебра 169 

Дебрица 268 

Дебриця 267 

Дебря 170, 268 

Дегусарове 388, 446 

Делигель 413 

*Делігол 413 

Делігул 413 

Деманів 331 

Деревичка 268 

Деревна (Деревная) 268 

Деревниця 268 

Деренівка 341 

Д’ерина (Д’ериня) 79 

Дерла 170 

Дерло 170 

Десна 127 

Джалагеръ 434 

Джалаиръ 434 

Джалаїр 434 

*Джалаjeр 434 

Джалар 434 

*Джапар 435 

Джафар 435 

Джуган 397 

Джурин 71, 79-81 

*Джурина 80 

Джуринка 79 

Джуринъ 79 

Джуринь 70, 79-80, 100, 149 

Джуркайло 80 

Джуркало 80 
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Дзван(ъ) 70, 83, 100, 149 

Дзвиняч 320, 330, 369 

Дзуринъ 79 

Дзюркало 80 

Дикул 389 

Д’ирина (Д’ириня) 79 

Дирло 170 

Дитятинський 343 

Ділїгул 413 

Ділок 338 

*Діра 79 

*Дірина (*Діриня) 79 

Длабока 353 

Длъбок 353 

Днестр 146 

Дніпро 56 

Дністер 3, 143-148 

Днѣстръ 147 

Добра 361 

Добра Вода 361 

Добрий 361 

Добрик 361 

Добриня 361 

Добронь 361 

Добруша 361, 366, 372 

Довбока 351, 353, 358-359, 

370-371 

Довгий Потік 331, 345 

Долбока 353 

Долина-Попова 331, 345 

Долина Пояна 351, 353, 358–359, 

370 

Домажир 289 

*Домажирjь 289 

Домаха 338 

Драган 389, 394 

Дракул 389 

Драна 171 

Драная Балка 171 

Драний 171 

Дранка 171 

Дрижава 259, 321 

Дрижина 321 

Дуба 81–82 

Дубиця 268, 285 

Дубниця 275, 283 

Дубрівка 330, 341 

Дуброва 309 

Дупа 70, 81, 100 

Дустрів 70, 82, 100, 149 

Дустров 82 

Дутрів 82 

Дъбица 69 

Дълбока 353 

Дълбоката река 353 

Егорлик 439 

Еленья 243 

Ескi-Юрт 443 

Єника 389 

Єніка 399 
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Єньке 399 

Єрик 435 

Жапар 435 

Жван 71, 83-84, 311, 363, 451 

Жванець 83 

Жванчик 83 

Жванъ 83 

Жваца 84 

Ждимир 289–290 

Железна вода 175 

Железна река 175 

Железная 175 

Железный 175 

Желоба 172 

Женець 86 

*Жерин- 78 

Жидень 251 

Жидок 251 

Жидь 251 

Жижа 251 

Жижава 250–252 

Жижавка 251 

Жижія 251 

Жилка 327 

Жлеб 172 

Жолоб 172, 335 

Жолоби 172 

Жон 85–86, 100, 149, 311, 368, 451 

Жонка 86 

Жукотинець 330, 343 

Жупар 435 

Заболя 173–174, 310, 367 

Заглибокий 332 

Займа 206 

Заколи 172–173 

Залізна 175 

Залізний 174-175 

Залім 173 

Замлачки 331, 344, 370 

Замша 175–176 

Замший 176 

Занев 84 

Заневе 84 

Занів 70, 84–85, 100, 149 

Зан’ово 84 

Занѣв 84 

Западна 354 

Западний 354 

Западник 354 

Западной 354 

Западня 354 

За Переліском 346, 370 

Запинка 129 

Запірна 55 

Заплази 351, 354, 359, 370-371 

Заплазъ 351 

Заруда 319, 344 

Заставки 344 

Західна Двіна 183 

Західний Буг 161 
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Зашковиця 341 

Заяча 436 

Заяча Балка 346 

Збанулець 391 

Збір 313, 321, 329, 362 

Збора 362, 372 

Зборшора 362, 366, 372 

Збруч 126, 176-177, 310, 367 

Зван 83 

Званка 83 

Званкъ 83 

Звенячий 321 

Звиняч 320, 330, 369 

Звір 177-178, 310, 367 

Звонокъ 83 

Зворець 269 

Звориця 269 

Зелений 270 

Зеленица 270 

Зелениця 270 

Зимна Вода 331, 345 

З Керничок 331, 345 

Зла река 322, 413 

Злая 322, 413 

Злобенка 322, 413 

Злобич 322 

Злобний 322, 330, 413, 369 

Злодій- 322 

Змієва 413 

Зміїв 413 

Зміїна 413 

Золота Липа 70, 100, 149 

Зон 70-71, 84–85, 100 

Зубря 58–59, 61, 148 

Зубрьѧ 59 

З Черені 306 

З Черенів 306 

Избица 232 

Извор 178 

Изворец 269 

Изворы 178 

Изворь 178 

Ик 408 

Икиль 408 

Иккель 408 

Истер 145 

Истра 145 

Ібр 56 

Івана Бокового 411 

Іванівці 341 

Іза 99 

Ізбець 231 

Ізвір 178 

Ізвор 178 

Ізвора 178 

Ікель 408 

Іржавець 235 

Іржавка 235 

Істр 94, 145 

Кабул 191 
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Кагач 408–409 

Кагальник 419 

Кагамлик 419 

*Каганлик 419 

Кагарлик 418 

Кагарлицька 441 

Кагильник 419 

Казимириха 339 

Каїр 399 

Каїрка 399 

Каїрська 399 

Каїш 435 

Каїш-Капкан 435 

Кайнар 399 

Кайнара 399 

Кайнарджа 399 

Кайнор 399 

Кайраклія 417 

Калагли 418 

Калаглiя 418, 422, 441 

Калаглійська 441 

Калаглiйське 441 

Калаклія 431 

*Калгали 418 

*Калбур 186 

*Калгач 408 

Калець 179 

Каловець 179 

Кальний 179 

Кальян 399-400 

Кальянова 400 

Калюс 179, 310, 367 

Камбур 186 

Камена река 180 

Каменац 270 

Каменец 270 

Каменець 270 

Камениста 179 

Каменица 271 

Каменка 181 

Каменная 180 

Каменной 180 

Камінець 270 

Камінна 180 

Камінний 180 

Кам’яна 180, 379 

Кам’яний 180 

Кам’яниста 379 

Кам’янистий 179 

Кам’яниця 270 

Кам’янка 181 

Канай 435-436 

*Кангарлик 418 

Кантемир 389, 394 

Капачиха 339 

Карагаєць 445 

Карагач 409 

Карагач-Дере 409 

Карагач-Чокрак 409 

Карагаш 409 
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Караглицька Балка 441 

Караголь 409 

Карагольська затока 409 

Карадай 409 

Караєць 442 

Каракан 223 

Каракасим Дере 426 

Караманда 430 

Карамахмет 427 

Кара-Су 410 

Карасу 410 

Карасулак 410 

Карач 409 

Каргалей 418 

Каргалейка 418 

*Каргали 418 

*Каргалик 418 

Каргалы 418 

Кармомет 427 

Картакай 410 

Картал 410 

Картал кая 410 

Кач 252 

Кача 252 

Качава 182, 252 

Качай 252 

Качайло 182 

*Каялик 421 

*Каян 421 

*Каянлик 421 

Кветава 182 

Кветинь 181 

Квітень 181–182 

Керниця 79 

Кернички 346 

Кетроса 446 

Кива 182, 310, 367 

Килбаска 185 

Кина 182-183 

Кипчак 431 

Кипшяк 431 

Кирилове 331 

Кичера 293, 295-296 

Кізій 59 

Кільцева 416 

Кіпчак 430-431 

Клàдница 271 

Кленова 382 

Кленовий 382 

Клин 405 

*Клочка 363-364 

Клошка 363, 366, 372 

Ключ 183-184 

Ключи 184 

Ключі 184 

Кнейка 185 

Кнія 185 

Кобра 224 

Кобрак 224 

Ковбань 191-192 
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Ковбаня 191-192 

Ковбаса 185 

Ковбаска 185 

Ковбасна 185 

Ковбура 185 

Ковер 186-187 

*Ковир 187 

Коврай 436 

Когильник 406, 419, 422 

Когутівка 341 

Кождангалія 431 

Кожушний (Козушний) 85, 330, 

336 

Козій 59 

Колбаса 185 

Колбаска 185 

Коліно 335 

Кологлія 418 

Коло-дере 411 

Колодна 272 

Колодний 271 

Колодниця 271–272 

Колодный 272 

Колодязь 402 

Колота 187 

Колотний 187 

Колотовець 187 

Коло Школи 331, 347 

Колудар 411 

Колудере 411 

Колудор 411 

Конай 435 

Копачиха 339 

*Корба 224 

*Корбак 224 

Корелицький 343 

Коритниця 271 

Корито 187-188 

Корма 363 

Корман 362-363 

Корманул 362, 366, 372 

Корнае 188 

Корная 188 

Корний 188 

Корован 223 

Коропець 440 

Короп’я 100 

Коросна 323 

Коросне 323 

Коросниця 312, 322-323, 329, 368 

*Коростьница 313, 322 

Коростянка (Коростинка) 323 

Короща 323 

Коурудар 411 

Корчувата 333, 412 

Корчуватий 412 

Коска Калаглiйська 441 

Кошача 379 

*Коштангалія 431 

Крастов дол 323 
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Крастова бара 323 

Кремената 189 

Кременица 189 

Кременска река 189 

Кременянка 189 

Кремінна 189 

Кремінний 189 

Кремінь 189, 202 

Крем’янець 189 

Крем’яний 189 

Крем’янка 189 

Кривица 272 

Кривиця 272 

Кривуша 361 

Кривцева Круча 82 

Криклива 113, 265 

Крикуха 113, 265 

Кримпулька 391 

Кринка 189 

Кропивник 470 

Кругла 364 

Кругле 364 

Круглий 364 

Крупа 190 

Крупець 190 

Крупка 190–191 

Крухлей 364 

Крухля 364, 366, 372 

Крынка 190 

Кубані 191 

Кубані в Охабах 191, 345, 370 

Кубань 191-192, 413 

Кувбаня 191 

Кудавець 104, 106-107, 150, 449 

*Кулдук 402 

Кулудар 411 

Кулудер 411 

Куна 182-183 

Кундук 402 

Куньова Балка 351, 354, 358, 

370-371 

Кура 403 

Куріп’ячий 203 

Курман 363 

Куру 403 

Куругай 420 

Курудер 411 

Курудере 407, 411, 420 

Курудурова 411 

Куру-Індол 420 

Куру-Узень 420 

*Кур(у)чаган 420 

Куручешме 420 

Курчаган 419 

Курчуган 419 

Кустадинчена Балка 351, 355, 358, 

370-371 

Кутъ Маріяна 411 

Кучурган 419–420 

Кущуватий 412 



549 

Куялик (Куялік) 421-422 

Куяльник 421–422 

*Куянлик 421-422 

*Кълбура 186 

*Кълбуръ 186 

*Кърба 224 

*Кърбакъ 224 

*Кьора 405 

Кючюкъ-Аджаликъ 415 

Лак 378, 393, 446 

Ларга 204, 380, 393 

*Легинь 287 

*Легиня 287 

Легінь 287 

Легіня 287 

Леглич 287 

Ледава 254 

Лелечиха 339 

*Лемець 272-273 

Лемиць 272 

Леміш 272 

Лемля 272 

Лещак 89 

Либохора 289-291 

Либохоря 290 

Лиман Замшы 175 

Липа 86, 100 

Лип’є 86, 340 

Липица 285 

Липиця 285 

Липник 86 

Липова 86 

Литмиж 292 

Лімна 59–61, 148, 273 

Лімниця 24, 59-61, 273, 298 

Лісна 425 

Лісний 425 

Лісова 425 

Літмир 289, 292 

Лозуватий 333 

*Локъва 87 

Ломенка 59 

Ломля 272 

Ломна 59 

Ломна Сухая 59 

Ломница 298 

Ломня 59 

Лопотаний 323-324, 330, 369 

Лопоток 324 

*Лоскниця 324-325 

Лосниця 324-325 

Лосно 324 

Луг 67 

Лукава 253 

Луква 70-71, 87, 100, 149, 310, 367 

Луковець 273 

Лунга 387 

Лунгуца 387 

Лунгуця 387 

Луциків 331, 369 
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Лущава 253-254, 259 

Лущавиця 253 

Любохоря 290 

Лющава 253-254 

Лядава 254–255 

Лядова 254 

Лядовка 254 

Магримиха 339 

Маґура 384, 446 

Майдан 423 

Майдани 423 

Майнова 437 

Майстриха 339 

Макариха 339 

Мала Скурта 381 

Мала Стрипа 346 

Мала Чута 242 

Малан 436–437 

Малан Чунгар 436-437 

Малана 437 

Малий Аджалик 415 

Малий Карагач 409 

Малий Куяльник 421 

Малий Лак 378 

Малий Чулук 439 

Малий Ялпуг 407 

Малката Свиная 352 

Мамаєва 425 

*Мангол 427 

Мангуль 427 

Мансири 427 

Мансыра 427 

Марциянската Балка 351, 355, 

358-359, 371 

Мар’яна 411 

Матица 192 

Матиця 192 

Матка 351, 355-356, 358-359 

Мацица 192 

Медова 438 

Межиріччя 192 

Межихати 331, 370 

Межова 406 

Мелана 437 

Меланка 436 

Мелоча 161, 193, 310, 367 

Мелочиха 193 

Менчелівський Потік 391, 394 

Менчіл 391 

Миндра 380, 393 

Мита 193-194, 310, 367 

Михайлів Яр 82 

Між Верхпобуком 346 

Мілка 193 

Мілкий 193 

Мільчак 193 

Млака 194-195 

Млаката 194 

Млаки 194-195 

Мокра 436 
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Мокрий Кагарлик 418 

Мокрий Ташлик 440 

Мокрий Ягорлик 439 

Мокрий Яланчик 440 

Молода 122–124, 135, 140, 151 

Молодая 124 

Молодий 123 

Молокиш 195–196 

Молокіш 195 

Молокша 195 

Монастирська Вода 331, 346 

Морава 124 

Мораква 124-125 

Мороква 124–126 

Мороча 126 

Морочь 126 

Мочар 196 

Мочара 196 

Мочари 196 

Мочарі 196, 293 

Мочила 196 

Мочило 196 

Мочилы 196 

Мурава 124-125 

Муравец 125 

Муравка 125 

Мурад 428 

Мурата 428 

Муратова 428 

Муратовська балка 428 

Мурафа 124-126, 135, 140, 151 

Мурахва 124-125 

Мурза 437–438 

Мурзина 438 

Мурзина Друга 438 

Мурзинка 438 

Мурзя 438 

Мурлова Балка 351, 356–358, 371 

Мурса 438 

Муртаза 428, 447 

Муртаса 428 

Муса-Мурза 431–432 

Муха 63–64, 69-70, 449 

Мшана 197 

Мшане 197 

Мшанець 274 

Мшаное 197 

Мый 199 

Мытва 194 

Мытица 194 

Навина 197-198, 217 

Навинка 197-198 

Надглинище 331 

Наметни дол 198 

Намітний 198 

На Млаках 370 

Нараївка 343 

Нахар 440 

Нахр 440 

Недільнянка 330, 343, 369 
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Нейма 206 

Неклава 255 

Немия 198-199 

Немыя 199 

*Неслава 255 

Нетеча 199, 310 

Нетечі 199 

Нетечь 199 

Нетіч 199 

Никифорове 331 

Никлава 255 

Никлавъ 255 

Ничай 200 

Ничева балка 200 

Ніклава 255 

Нічва 200 

Нічлава 255 

Носова Балка 82 

Ночва 200 

Обрив 240 

*О(б)талівки 314 

Овеча 422 

Овечі Води 422 

Оврут 211 

Окна 165 

Окни 165 

Окница 266 

Окниця 266 

Окунь 440 

Олена 325-326, 329, 369 

Олен’ій 243, 312, 325 

Оленка 243, 312, 325–326 

Олень 243, 326 

Оленья 325, 329, 369 

Онут 200–201, 310, 367 

Онутка 201 

Опака 201–203 

Опір 53–56, 61, 148, 311 

Опока 202–203 

Опор 54-55 

Орава 70, 88–90, 100, 149 

Ореб 203-206, 310, 367 

Оріхова 89 

Орлина 89 

Орлине Гніздо 410 

Орлова 89 

Орлова Балка 410 

Орљава 249 

Орманян 425 

Орманят 425 

Оровець 274 

Орѣхова 88 

Орява 88, 90 

Осикова 275 

Осикувата 275 

Осикуватий 275 

Осна 275 

Осница 275 

Осниця 274-275 

Осовні 297 
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Осовня 295, 297 

Остріг 309 

Осуга 319 

Осужка 319 

Осушное 319 

Осушный 319 

*Оталівка 314 

Охаба 204 

Охабенка 204 

Очеретна 403 

Ошука 337 

Падурець 391 

Падурица 391 

Палакита 204-205 

Пантирець 391-392 

Пастівник 338 

Пежа 207 

Пера 382, 435 

Перев 392 

Перева 392 

Перейма 205-206 

Перелісок 346 

Перъ 382 

Пиреул-Кругла 364 

Пиреул-Курцій 392 

Пиреул-Ла-Віє 392 

Пиреул-Ла-Ніхай 392 

*Пискава 140 

Пискля 140 

*Пищава 140 

Північна Двіна 183 

Пігий 206 

Під Бердом 347 

Підбереза 331, 343, 370 

Під Каменем 331, 345 

Підсноза 226 

Піжа 206–207, 310, 367 

Піскава 122, 138–141, 152, 449 

Піскова 139 

Піскувата 333 

Плав 207 

Плава 207 

Плаве 207, 310, 367 

Плàви дол 207 

Плай 384, 393, 446 

Плесна 208 

Плесний 208 

Плесно 208 

Плесный 208 

Побук 346 

Подкоренската Балка 351, 357–

359, 371 

Пойма 206 

*Полакита 205 

*Полокита 205 

Поломи 295, 298 

Полтва 87 

Пониква 87, 255 

Поплав 209 

Поплава 209 



554 

Поплави 208 

Порщиха 226 

Потік 209 

Потік з-за Полонинки 331, 345, 

347, 370 

Потік з Кичірки 331, 347 

Потік із-під Берда 347 

Потічок із-під Укерника 331 

Поток 209 

Потоки 209 

Пражелова 389, 394 

Прийма 206 

Припір 298 

Припор 298 

Припора 55, 298 

Прірва 209–210 

Прогибна 320 

Прорва 210 

Протал 314 

Прут 210-211 

Пстругів 440 

Пугайна 392 

Пугачиха 339 

Пугойна 392 

Пухойна 392 

Пуцита 380, 393 

Пэрэу 392 

П’янульський 392 

Пятра 379 

Радичевий 321 

Радохінці 341 

Развина 198 

Рàзтоке 213 

Ракачиха 339 

Рамазан 428 

Растока 213 

Раут 211 

Рев (Рева) 211 

Реват 211 

Рев дол 211 

Ревот 211 

*Ревт 211 

Ревуча 211 

Ревучий 211 

Реина 364 

Реùна река 365 

Реїна 364–366, 372 

Рейн 365 

Река 212 

Реки 212 

Ренескурт 365 

Реут 211, 310, 363, 365-366 

Реуцель 365, 372 

Рефт 211 

Рефть 211 

Ржава 235, 256 

Ржавець 235, 256 

Ржавий 235, 256 

Ржавина 235 

Ржавка 235 
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Ржавчик 235 

Рибний 139 

Рибник 139 

Рибница 275 

Рибниця 139, 275-276 

Рів (Ров) 211–212 

Ріг 330, 332, 369 

*Ріїна 364 

Ріка 212 

Рінь 118 

Розкопка 332 

Розлуч 212-213, 310, 366 

Розсохувата 333 

Розтока 213–214 

Розтоки 213–214 

Ротундо 380 

Руда 214, 256 

Рудавець 256 

Рудавиця 256 

Рудавка 174, 256, 332 

Рудачка 332 

Рудиева Балка 350, 357–358, 370 

Рудка 214-215 

Русава 255 

Рухотин 241 

Рыбница 275 

Рыбніца 275 

Рэвут 211 

Рэутулуй 362, 372 

Рэуцел 365 

Рѣка 212 

Рябина 204-206 

Рябка 204-205 

Рябок 204-205, 207 

Рябушка 204-205, 207 

Сага 400–401 

Саги 400 

Саджава 256 

Сака 401-402 

Самец 276 

Самець 276 

Самка 276 

Сап’ян 407, 411-412 

Сап’яни 411 

Сап’янова 412 

Сарата 381, 393 

Сари-Гель 413 

*Саригол(ь) 407 

Сасик 402, 406, 423 

Сасъ 402–403 

Сáтеска 236 

*Саф’ян 407, 411 

Сверж 217 

Света 218 

Свеча 218 

Свидненький 216 

Свидник 216 

Свидня 216 

Свина 198 

Свинайската 351-352, 358 
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Свине 351 

Свинка 216-217 

Свинна 215 

Свинний 217–217, 351 

Свинний Жолоб 217 

Свинное 351 

Свиное 351 

Свиной 215, 351 

Свинський 216 

Свиня 215 

Свиняча 216 

Свир 217 

Свира 217 

Свиржъ 217 

Свиро 217 

Свирь 217 

Свита 219 

Свитец 219 

Свитка 219 

Свица 219 

Свір(ь) 92, 217–218, 310, 368 

Свірж 217–218 

Свірниця 217 

Світла 105, 218 

Світлиця 105, 218 

Свіча 218–219 

Секуль 387 

Середній Куяльник 352, 421 

Середній Чулук 439 

Серена 244 

*Серень 244 

Сереня 244 

Серет 53, 63–67, 148-149, 221, 449 

Серетель 366 

Серетъ 64 

Серецел 365 

Серла 220-221 

Серливець 220 

*Сечва 242 

Сиглуватий 333 

Синец 127 

Синица 127 

*Син(ь)вода 127 

*Синьовода 127 

Синюха 127 

Синя вода 127 

Синява 257 

Сирець 403 

Сириця 403 

Сис 215 

Ситна 221 

Ситная 221 

Ситно 221 

Ситный(-а, -о) 221 

Сікунь 299 

Сісека 295, 299 

Сітна 221 

Сітний 221 

Сквила 221 

Сквиля 221-222 
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Скиноаса 443 

Скиноса 443 

Скирт 222-223 

Скінос 443 

Скобрина 134, 224–225 

Сколобан 223–224 

*Сколобный 223 

Скоперщак 225 

*Скопирщак 225-226 

Скора 226 

*Скорбина 134, 224–225 

Скотовата 333-334 

Скотувата 334 

Скулябный (Овраг) 223 

Скурта 381, 393 

Скуртул 381 

*Скърбина 134 

Скыртъ рѣка 222 

Сліпа 405 

Сліпий 405 

Случ 213 

Смердяча 380 

Смерека 337 

Смотрич 293, 325–326, 329, 368 

Снивода 123, 126–128, 135, 140, 

151 

Снов 127 

Сновид 127 

Сновида 126-128 

*Сновода 127 

Снозина 226-227 

Соболиця 95, 173-174 

Соболь 68, 95, 174 

Совтань 60–61 

Созъ 402 

Сокіл 295, 300 

Соленое 227 

Солона 227 

*Солона ріпа / рипа 57 

Солоний 227 

Солоница 277 

Солониця 58, 277 

Солоніпер 56–57, 61, 148 

Солонка 58 

Солотвина 228 

Солучка 228-229 

Сольча 382 

Солючка 228-229 

Сопіт 229-230 

*Сорка 69 

*Сорла 220 

Сорока 63, 67–70, 149, 449 

Сороча 68 

Сорочий 68 

Сорочий Брід 68 

Сорочий Мох 68 

Сорочиха 339 

Сорочі Кубані 68 

*Сортъ 66 

Сосно 81 
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Сос 402–403 

*Сочва 242 

Соша 402-403 

Спина 123, 128-129, 135, 140, 151 

*Спирня 230 

*Спіна 128 

Сприня 230 

Средната Балка 352 

Став 332 

Ставок 126 

Ставрова 389, 394 

Стара 387 

Стара ріка 288 

Старий 387 

Стебне 231 

Стебний 230-231 

Стебник 231 

Стерев’яж 91 

Стеревяжъ 90 

Стинава 123, 129–132 

Стинавка 122, 129 

Стини 132 

Стинка 132 

Стинь (Styń) 130 

Стинява 130 

Cтинянець 132 

*Стінава 131 

Стобна 231 

Стобной 231 

Стрвйаж 90 

Стрв’яж 70, 91-92, 94, 100, 149 

Стрвяжъ 90 

Стрвячъ 90 

Стрелка 232 

Стривионж 90 

Стривігор 90–92, 94 

*Стривягрь 92 

Стривяж 90, 92, 94 

Стрывяж 90 

Стрий 70, 92–95, 100, 149, 311, 

367, 451 

*Стри(й)вягрь 92 

Стримба 381, 393 

Стрипа 70, 91, 96, 100, 148, 345 

Стріла 232 

Стрілка 232 

Стріпа 96 

Стрйаж 90 

Струга 232 

Стругі 232 

Струй (Гайстровий) 95 

Стрывяж 90, 92 

Стряж 90 

Студена 233 

Студенац 277 

Студенец 277 

Студенець 277 

Студений 232-233 

Студеница 277 

Студениця 277 
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Студенка 233 

Студеный 233 

Студня 233 

Ступна 278 

Ступниця 278-279 

Суат 403 

Суболиця 174 

*Суболь 173 

Суват 403 

Суват-Тарама 403 

Сувид 128 

Сукач 116 

Сукел’ 114–115 

Сукиль 114–116 

Сукич 116 

Сукіл 115-116 

Сукіль 110, 114–117, 150 

Сукол 116 

Суколь 115-116 

Сула 403-404 

Сулиман 428 

*Сулу 403 

Сулу-Дере 403 

*Сулучка 229 

Сура 234 

Суржа 234 

Сурож 234 

Сутиска 235-236 

Сутjеска 236 

Суха 236 

Сухая 236 

Сухий 236 

Сухий Кагарлик 418, 440 

Сухий Потік 236 

Сухий Ташлик 440 

Сухий Ягорлик 440 

Сухий Яланчик 440 

Суходіл 330, 340, 369 

Сушица 279 

Сушиця 279 

*Съборъ 312 

*Сълтань 61 

*Съртъ 66 

Сьртъ 66 

Тагил 404 

Тагиль 404 

Тайна 236-237 

Тайне 237 

Тайное 237 

Тайный 237 

Талица 314 

Талька 314 

Тамазлыкъ 422 

*Тамашалик 422-423 

Тамашлыкъ 422-423 

Тараклія 431 

Тарган 223 

*Тариверди 428 

Ташбунар 398, 407, 412 

Ташлик 422, 447 
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Телігул 414 

Темна 237 

Темная 237 

Теплица 280 

Теплиця 280 

Тера 405 

Теребіж 295, 302 

Терен 334 

Терен-балка 334 

Терен-Їлга 315 

Тернава 257-258 

Терновата 334 

Терноватой 334 

Тернувата 334 

Тернуватий 334 

Тесмень 282 

Теча 242 

*Течва 242 

*Т’еча 242, 310, 367 

*Т’ечва 242, 310, 367 

*Т’ечка 242 

Тибр 123, 132–135 

Тилігул 413, 437 

Тира 142 

Тирас 24, 142–144 

*Тирб 134-135 

Тиреверди 428 

Тисмѧница 281-282 

Тисовець 280 

Тисьмениця 281–282 

Тіора 405 

Тіра 144 

Тісний 236, 282 

Тісоболь 174 

Товчка 278 

Тогай 405 

Токай 405 

Токуз 432 

Токузи 432 

Токус 432 

Томашлик 422-423 

Томнатик 393 

Томнатицький Звір 393 

Топал 438-439 

Топільниця 282 

Топлица 280 

Тополница 283 

*Топольна (річка) 282 

Торгай 436 

Тоурья 248 

Требеж 302 

Тресава 252, 279 

Трнава 258 

Троїстий 238 

Троян 237-238, 310, 366 

Троянка 238 

Троѧнъ 238 

Трускавець 283–284 

Тугла 423-424 

Тугли 423 
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Тузлы (Тузла) 423 

Тумир 288, 293 

Тупа 67 

Турава 248-249 

Туравка 248 

Турів 248 

Турія 59 

Турла 24, 420–421 

Турлу 424 

Турлучукъ 424 

Турова 248 

Турулчук 424 

Турунчак 424 

Турунчук 424 

Турья 59 

Тур’янка 248 

Тёра 405 

Тьора 405 

Тюра 405 

Тясмин 282 

Тятра 379, 393 

Ужа 327 

Ужица 327 

Узук 405 

Укрядь 238-239, 310, 367 

Улмул 387 

Упор 55 

Урив 239-240 

Уріч 240 

*Уріччя 240 

Ухо 327 

Уша 327 

Ушица 327 

Ушиця 326–329, 368 

Фіренчин 330 

Фонтан 393 

Фонтана 379 

Фонтани 379 

Фонтанка 379 

Фоса 330, 369 

Фрасина (Фрасине) 382, 393 

Хащувата 334 

Хащувате 334 

Хащуватий 334 

Хітар 338 

Хома 309 

Хруст 58 

Хрустів 56-58 

Хрустов 56 

Царегол 407, 423 

Цариголь 413 

Царилунга 385, 393 

Цецорка 393 

Цибульник 419 

Цуцуроя 389 

Чага 406 

Чайки 341 

Чев 241, 310, 367 

*Челгар 437 

Чербуль 388, 394 
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Черенина 306 

Черенини 306 

Череса 302 

Череска 302 

Череськи 295, 302–303 

*Черіня 306 

Черлена 328 

Черлений 328 

Чернава 258 

Черница 284 

Черниця 284 

Чернява 258 

Чертежі 295, 305 

Чертена 304 

Чертеник 295, 304 

Чертенка 304 

Чертіж 305 

Черхава 54, 97–98, 149, 311, 367, 

451 

Черхавка 70, 97, 100, 149 

Чесме 406 

Чеча 241-242, 310, 367 

Чечва 242, 310, 367 

Чечка 242 

Чешме 184, 406 

Чилігідер 414 

*Чиліґдере 414 

*Чилікдере 414 

Чиліклійдере 414 

Чиліклій-дере 414 

Чиріня 295, 304, 306 

Чиріння 306 

Чобор (Чубур) 424 

Чобурджа 415, 424 

Чобурча 415, 424-425, 447 

Чов 241 

*Чолук 439 

*Чонгар 437 

Чорнава 258 

Чорнява 258 

Чубурча 424-425 

*Чулта 243 

Чулук 439 

Чунгар 437 

Чунгул 407 

*Чурук 439 

Чурук-Су 439 

Чурюк-Чокрак 439 

Чута 242–243 

Чутка 243 

Чэрас 303 

Чьвь 241 

*Чьлта 243 

Шавник 245 

Шат 259 

Шата 259 

Шатава 258-259 

Шатавка 132 

Шать 259 

Шаць 259 
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Шереня 244 

Шивна 244–245, 310, 367 

Шилигидер 415 

Шкабрина 225 

Шкабрине 225 

Штефанівка 341 

*Штинава 131 

Штира 118 

Шубранець 264 

*Шубранів 264 

Шукайвода 126 

Шум 113 

Шумина 112, 140 

Шумівка 113, 321 

Шумлячий 323 

Шумний 113 

Шумок 113 

Шурша 234 

Шчавник 245 

Щавна 245 

Щавник 245 

Щербини 224 

Щерек 117 

Щир 117 

Щира 118 

Щирец 117 

Щирець 117–118, 150, 311, 368, 

452 

Щирок 117 

Щирьць 117 

Щовб 133, 295, 308 

Щубранів 264 

Эски-Онус 444 

Яблунів 436 

Ягорлик 440 

*Яза 99 

Язвина 246 

Язвината 246 

Язвини 246 

Язвіны 246 

Язестрів 70, 98–100, 149 

Язестров 99 

Язь 100 

Яланець 441 

Яланка 443, 446, 448 

Ялан-куль 424 

Ялпуг 408 

Яровата 335 

Ясениця 285 

Jасеница 285 

 

Agalingus 24, 143-144, 146–147, 

152, 451 

Agata-para 54 

Ala 325 

*Arava 88 

Bachenský potok 73 

Bacheński 73 

Bachonka 72 

Bachoński 73 
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Bacuntis 72 

Bagienka 72 

Bahonka 72 

Bahoński 73 

Bahra 158 

Baia 450 

Baj 104 

Bar 158 

Bara 158 

Barbanna 73 

Barbara 74 

Barbarka 74 

Barica 158 

Barina 158 

Bar-upe 75 

Baryca 158 

Barycz 75, 158 

Barys 75 

Barysz 159 

Bebrava 249 

Berny 315 

Bessa-para 54 

Bezedno 159 

Bezna 159 

Bezodné 159 

Bistra 159 

Bistrica 262 

Bistrice 262 

Bistriţa 262 

Blędnik 336 

Boberka 113 

Bóbr 114 

Bobrava 249 

Bóbrka 113 

Bodena 360 

Borynie 286 

Boryń 286 

Bosut 72 

Bösefluss 322, 414 

Brodnica 262 

Brzeżawa 139 

Brzeżowa 139 

Bug 161 

Bugaj 161–162 

Buha 161 

Bukovina 309 

Bukowina 309 

Butywla 76 

Bystra 159 

Bystrice 262 

Bystrzyca 262 

Cainari 400 

Candavia 450 

*Carnica 284 

Chełm 309 

Chrustów 56 

Ciecza 242 

Ciemna 237 

Ciemne 237 

Ciemno 237 
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Cieplica 280 

Cieśnica 236 

Cisowiec 280 

Criş 98 

Crivitzer See 272 

Crljena 328 

Crnica 284 

Csaunuk 245 

Cut-Tokai (Togai) 406 

Czeresky 303 

Czernawa 258 

Czerniawa 258 

Czernica 284 

Czew 241 

Czystyna 251 

Čierňava 258 

Čiũt-upis 243 

Črnica 284 

*Čьrcha (Crska reka) 97 

Dalogol 414 

Danapris 56 

*Dan-æst(u)r / *Dan-ust(u)r 146 

Danastius 143, 146-147 

*Danastrius 147 

Danastrum 143, 146–147 

Daubà 81 

Dąbrowa 309 

Debrza 170 

Debrzyca 268 

Dębica 269 

Dnyestr 146 

Doubice 269 

Drevenica 268 

Dubica 269 

Dubrova 309 

Dziwczy 75 

Dzuryn 79 

Dzuryń 79 

Ebrus 57 

Eisenbach 175 

Geležis 175 

Gelež-upis 175 

Gerasus 65 

Glussina 250 

Głusza 250 

Głuszyna 250 

Głuszynka 250 

Gnilec 267 

Gnilica 267 

Gnjilec 266 

Hebrus 57 

Hłuszewa 249 

Hłuszwa 249 

Hnilec 267 

Horoszowiecki 342-343 

Ikuł 409 

Istros 145 

Izapataka 99 

Izbica 232 

Izdebnica 231 
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Izvor 178 

Izwor 178 

Jasenica 285 

Jasienica 285 

Jazvina 246 

Jazvína 246 

Jaźwina 246 

Jekły see 409 

Jelení potok 326 

Jeleń 326 

Jesenica 285 

Jezioro Łomno 59 

Jistebnice 231 

Jungebrunn 124 

Kaczawa 182, 252 

Kamena 180 

Kamena Jama 180 

Kamena reka 180 

Kamenez See 270 

Kamenica 271 

Kamenice 271 

Kamenistá 180 

Kamenistý potok 180 

Kamenna 180 

Kamenný potok 180 

Kamenz Fluss 270 

Kamienica 271 

Kamienista 180 

Kamionka 181 

Kamjenica 271 

Karaiecz 443 

Karamanda 431 

Karn-upis 188 

Kaudeška 106 

Kertenis 305 

Kertenỹs 305 

Kiczera 296 

Kiełbaska 185 

Ključ 184 

Klucz 184 

Kłobia 223 

Kłobka 223 

Kłocenko 187 

Kłodnica 271 

Kneja 185 

Koryto 188 

Kowbań 192 

Kowior 186 

Kożuszna 336 

Körös (Fekete-Körös) 97 

Kremenný potok 189 

Kriok-upỹs 265 

Krośnica 323 

Krupa 190 

Krupenica 191 

Krupina 191 

Krupinica 191 

Krupka 190 

Krynka 190 

Krzemień 189 
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Krzynka 190 

Krzywica 272 

Kubań 192 

Kubhā 191 

Kuialick 422 

Kuna 183 

Kūnà 183 

Kügeldi 422 

Kviet-upis 182 

Kwa 182 

Kwiela 221 

Kwila 221 

Kwilanka 222 

Kwilica 222 

Kwilinka 222 

Kwiła 221 

Kyčera 296 

Kyna 182 

Ledava 254-255 

Libohora 290 

Lipa 86 

Lipica 285 

Lippe 86 

Litmirz 292 

Litomirz 292 

Lomena 59 

Lomnica 273 

Loscnica 324 

Lubchora 291 

Lubchorz 291 

Lukavec 253 

Lukovec 273 

Luszczawa 254 

Łąkowiec 273 

Łękawa 253 

Łomne 59 

Łośnia 324 

Łośnica 324 

Łukiew 87 

Łukyew 87 

Łupia 86 

Łuszczawa 254 

Łuszczyzna 254 

Macica 192 

Mangul 428 

Margas 204, 207 

Marg-upis 204, 207 

Matica 192 

Medbach 193 

Med-upis 193 

Metubaris 193 

Międzypotocze 193 

Międzypotoki 193 

Mlaka 194 

Młodawa 124 

Moczar 196 

Moczary 196 

Moczydła 196 

Moczydło 196 

Močiar 196 
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Močidlo 196 

Močila 196 

Močilo 196 

Morachwa 124 

Mszana 197 

Mszane 197 

Mszaniec 274 

Mucha 63 

Murawa 125 

Mũsa 63 

Mùse 63 

Mūses 63 

Musià 63 

Musinis 63 

*Mus-upā 63 

Myjava 199 

Mytwa 194 

Neciecz 199 

Neciecza 199 

Neetze 200 

Nestr 24, 143, 146 

*Neteč 199 

Neteča 199 

Netets 199 

Nieciecza 199 

Nieclawa 255 

Niemyje 199 

Niestr 24, 143, 146 

Nikława 255 

Nimila 200 

Noteć 200 

Nyestr 143, 146 

Obrowiec 274 

Ocniţa 266 

Okniska 266 

Opaka 203 

Opier 54, 56 

Opocznianka 202 

Opoka 203 

Opór 54 

Orava 88 

Orawa 87, 90 

Or’ava 88 

Oriava 90 

Orljava 88 

Oryawa 88 

Osownia 297 

Ostrog 309 

Ostroga 309 

Oszust 337 

Ośnia 275 

Ośnica 275 

Paka 203 

*Paka (voda) 203 

Panterec 393 

*Par(a) 54 

Persk 226 

Piskawa 140 

Plav 207 

Plava 207 
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Plavis 208 

Plavỹs 208 

Pław 207 

Pława 207 

Pławie 207 

Plesná 208 

Pleśna 208 

Pleśna Woda 208 

Pleśno 208 

Pluskawa 259 

Płoka 205 

Płoki 205 

Połom 298 

Ponikva 255 

Ponikwa 255 

Popław 209 

Popława 209 

Potok 209 

Potoky 209 

Prątynia 210 

Připeř 298 

Przejma See 206 

Przejmica 206 

Przemsza 176 

*Puretos 210 

Raũsve 256 

Ráztoka 213 

Ráztoky 213 

Reka 212 

Rēnos 365 

Rěka 212 

Ribnica 276 

Rieka 212 

Rijeka 212 

Rów 212 

Roztoka 213 

Różowy Potok 256 

Ruda 214 

Rudka 215 

Rusava 256 

Rusawa 256 

Rybnica 276 

Rybnice 276 

Rzeka 212 

Sãbala 68, 174 

Sadzawa 256 

Salontia 228 

Saltus 60 

Sama 277 

Samica 276-277 

Samiec 276 

Sãrakos 68 

Sarnus 244 

Sąciasnik 236 

*Sąkiel 115 

Secul 388 

Sera 67 

Serė 67 

Serecel 366 

Seren-appe 244 
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Seret 65 

Siniawa 127, 257 

Siniec 127 

Sinowoda 127 

Siorła 280 

Sirła 280 

Siseka 299 

Sitan 221 

Sitna 221 

Sitno 221 

Sitny 221 

Skłoba 223 

Skobrina 224 

Skobryna 224 

Skora 226 

Skwiła 221 

Slaná 227 

Slana reka 227 

Slani Potok 227 

Slatvina 228 

Słona 227 

Słonica 227 

Słony (Potok) 227 

Słotwina 228 

Sniwoda 126 

Snowida 126 

Snoza 227 

Snozy 227 

Sokol 301 

Soluczka 229 

Sopot 230 

Sopota 230 

Sópote 230 

Sopoty 230 

Soroczy Bród 68 

Spina 128 

Sprynia 230 

Spynà 129 

Srava 220 

*Stain-ahwō 131 

Stawki 231 

Stebny 130 

Steinau (Szteina, Szteinowa) 130 

Steine 130 

Stenzker Bach 131 

Stępny 278 

Stěnava 130–131 

*Strijь 94 

Stripa 96 

*Strū-apā 96 

Strug 96 

Struga 96, 232 

*Strŭingos 91 

Stryj 96 

Stryjanka 96 

Strypa (Bystra) 96 

*Strypa (*Stripa) 96 

Str(y)wiąrz 92 

Strwiąż 92 

Strzałka 232 
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Studena 233 

Studena reka 233 

Studena voda 233 

Studenac 278 

Studenec 278 

Studenica 278 

Studenka 233 

Studený 233 

Studený potok 233 

Studienka 233 

Studńa 233 

Studnia 233 

Studzianiec 278 

Studzianka 233 

Studziany 233 

Studziena 233 

Studzienica 278 

Studzieniec 278 

Studzienka 233 

Stupnica 278 

Stynawa 129 

Stynawka 129 

Suchá 236 

Suchá rieka 236 

Suchý potok 236 

Suha 236 

Suha reka 236 

Sukiel 115–116 

Sukil’ 114 

Sukyl’ 114 

Suszyca 279 

Sušica 279 

*Sutéča 236 

Suwene 216 

Svečina 218 

Svene 216 

Swica 219 

Svin(n)a 215, 352 

Svinja reka 216 

Svinna 215 

Svinnica 216 

Szatawa 259 

Szczawna 245 

Szczawnik 245 

Szczerbinek 225 

Szczerki 118 

Szreniawa 244 

Szronka 244 

Szukaj Woda 337 

Szupute 230 

Ścinawa 129 

Świca 219 

Świeca 218 

Świerz 92 

Świna 216 

Świnna 215, 352 

Świnne 215, 352 

Świnny 215, 352 

Świrz 218 

Świtka 219 
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Šaũk-upis 159 

*Ščavník 245 

Šéme 257 

Škrbina 224 

Števanovsky potok 271 

Tajna 237 

Tajno 237 

Tarańczuk 425 

Tarnawa 258 

Teligol 414 

Teligul 414 

Temen dol 237 

Temná 237 

Teplica 280 

Terebesfejérpatak 302 

Tesnica 236 

Tevere 134 

Thiszmienica 281 

Tiberis 134 

Tîrnava 258 

Tismenice 281 

Tisměnice 282 

Tisovac 280 

Tisovec 281 

Tissmienicza 281 

Tīvrā 144 

Toplica 280 

Topolnica 283 

Trebesbach 302 

Trebeš 302 

Trebež 302 

Trnava 258 

Trojan 238 

Trzebierz 302 

Trzos 303 

Turla 146 

Turlo 143, 146, 424 

Turawa 248 

Turowa 248 

Tyras 143–144, 146, 450 

Tysmienica 282 

Tyszmenycza 281 

Tyśmienica 281 

Ucho 328 

Urzecza 240 

Uszew 327 

Uszwica 327 

Viagr 93 

Vilk-upis 317 

Vilka 317 

Vilnia 316 

Vopoka 202 

Vrana 167 

V Rovah 212 

Vuna 316 

Wełna 316 

Wiagr / Wihor 92 

Wiar (Wihor) 91 

Wicie 266 

Wielka Turawa 248 
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Wilga 317 

Wilk 317 

Wilka 317 

Woda 249 

Wownia 315 

Wressycza 263 

Wrona 167 

Wrzaskoty 265 

Wrzesica 263 

Wrześnica 263 

Wrzosie 263 

Wydra 171 

Zakoly 173 

Zaniów 84 

Zarywy 240 

Zber 362 

Zbior 362 

Zbiornik 362 

Zbor 362 

Zebroncze 177 

Zelenica 270 

Zeniów 84 

Zli potok 322, 413 

Zon 85 

Zoteska 236 

Zutiska 236 

Zwan 83 

Zwiniacz 321 

Zworec 269 

Zworzec 269 

Żdynia 85 

Żelazna 175 

Żłob 172 

Żon 85 

Żwan 83 

Železna reka 175 

Železný potok 175 

*Židava 251 

Žl’ab 172 

Žleb 172 

Žlebi 172 

 

Άραρoς 64 

Δάναστρις 143, 146, 450 

Δριτσα 95 

Έβρoς 57 

Έρασoς 64–65 

’Ίστρoς 145, 147 

Kρίσoς 97 

Mάργoς 204 

Μoυςα 63 

Μoυςαιoς 63, 69 

*Μωσυπα 63 

Пóρατα 210 

Σέρετoς 65–67, 69 

TΥPA 144 

Tύρας 143, 146-147 

Tύρης 143, 146-147, 450 
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ДОДАТОК Б 
ПОКАЖЧИК 

ПРАСЛОВ’ЯНСЬКИХ ФОРМ 

 

*Akъrža 397 

*arębъ 203 

*arębъjь 203, 310 

*arębъkь 203 

*asenica 285 

*azestrovъ 100 

*azь 99 

*bagъ 398 

*bajati 104 

*bakati 112 

*bakota 112 

*balamőtъ 157 

*Balamőtъ 157 

*balomőtъ 157 

*barbar- 75 

*bara 75, 158, 310, 367 

*barica 158 

*baričь 159 

*barina 158 

*barъ 75, 158, 310, 367 

*baryšь 159 

*berzovьcь 281 

*beržьnica 261 

*beržьnъjь 261 

*bezdъbna 159 

*běločь 161 

*bělъ(jь) 161 

*bělъkъ 161 

*bobrava 249 

*bobrъkъ 113 

*bolto 173, 361 

*borina 286 

*boriti(sę) 286 

*borъ 286 

*borynь 286 

*bredő 85, 362 

*bręčati 197 

*briti 295 

*britva 295 

*brodъ 85, 362 

*brodьnica 262 

*brőčati 177 

*brukati 176 

*brъva 315 

*brьvь 315 

*buga 162-163 

*bugajь 162-163, 310, 367 

*bugorъ 162 

*bugъ 162 

*bugъla 162 

*bugъlъ 162 

*bugъrъ 162 

*bugyrъ 162 

*buxati 112 
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*buxotъ 112 

*buxъ 163 

*bukati 112 

*bukovina 309, 311, 367 

*buša 163-164 

*bušati 163-164 

*bušiti(sę) 163-164 

*Butivjь (-a) 311, 368 

*butl’a 76, 311, 368 

*butlъ 76 

*butlь 76 

*bъdьna 360 

*bъlganъ 223 

*Bъlša 164 

*bъrziti 260 

*bъrzъ 260 

*bъrzьcь 260 

*Bystr- 226 

*Bystra(ja) 160 

*bystrica 260, 262 

*bystrъ 260, 262, 280 

*bystrъ(jь) 160 

*Bystrъ(jь) 160 

*bystrynь 287 

*bьrva 315 

*bьrvь 315 

*bьrьvь 315 

*čečьva 242 

*čerenъ(jь) 307 

*čerenъ / *čerenь 307, 311 

*čerěnъ(ь) 307 

*čeriti 307 

*čerpъ 304 

*čersa 303–304 

*čersti 304 

*čersъ 303–304 

*čersъka 303 

*čersъkъ 303 

*čerta / *čertъ 304 

*čuta / *čutъ 243 

*čuti 243 

*čьlg- 406 

*Čьlga 406 

*čьlgarъ 437 

*čьlta 243 

*čьrb- 384 

*čьrxa 97–98 

*Čьrxa 97 

*čьrxati 76, 97–98 

*čьrxatъ(jь) 98 

*čьrxava 97–98, 311, 368 

*čьrxl’a 76, 97 

*čьrxlь 97 

*čьrxnъ 98 

*čьrxъ 98 

*čьrnava / *čьrn’ava 258 

*čьrnavъ (jь) 258 

*čьrnavъ / *čьrn’avъ 258 

*čьrn’adь 238 

*čьrnica 284 
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*Čьrnica 284 

*čьrnъ 258 

*čьrsti, *čьrtő 305 

*čьrta 305 

*čьrtati 305 

*čьrtenъjь 305 

*čьrtežь 305–306, 367 

*Čьrtežь 306 

*čьrtiti 305 

*čьrv(j)enъ(jь) 328 

*čьvati 241 

*čьvorъ 241 

*čьvь 241, 310, 367 

*Čьvь 241 

*derő85 

*dervьnica 268 

*dervьnъjь 268 

*dira 79 

*-dirati 79 

*doma 289 

*domažirъ 289 

*dorgočь 161 

*dorgъjь 161 

*dorъ 85 

*do-sъldati(sę) 61 

*dőbica 269 

*dőbina 286 

*dőbrova 309 

*dőbъ(jь, -aja, -oje) 81 

*drъžь 321 

*duxъ 164 

*duša 164 

*dupa 81 

*dvignőti 183, 230 

*dvina 183 

*dvinőti 230 

*dъbra 170 

*dъbrь 170, 268 

*dъněstrъ 144–147, 153, 450 

*dьbra 170 

*dьbrica 268 

*Dьbrica 268 

*dьbrь 170, 268, 315 

*dьbrьnъjь 315, 329, 368 

*dьranъjь 171 

*dьrati 79 

*dьrčati 135 

*Dьrica 95 

*dьrlъjь 170, 221 

*dьrti 221 

*elenъ / *elenь 326, 329 

*elenь(jь) 326, 329 

*ězъ 99 

*glodati 168 

*glodъ 168, 310, 367 

*glody 168 

*glőboča 161 

*glőbokъjь 168 

*glőbъjь 160, 168, 310 

*gluxavъ / *glušavъ 250 
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*gluxjava 250 

*glušava 250 

*glušica 250 

*glušina 250 

*glušь 250 

*gnězdo 169 

*gnězdьna 169 

*gnězdьno 169 

*gnězdьnъ(jь) 169 

*gnil’adь 238 

*gnilica 267 

*gnilъ(jь) 267 

*gnilьcь 267 

*gon’a 86 

*goniti 85, 295 

*gonitva 295 

*gon’ő 86 

*gorěti 295 

*gorětva 295 

*gorina 78 

*gőžьva 242 

*grabina 286 

*grőda 381 

*gukati 169 

*gukъ 169 

*Gъbenь 320 

*gъbnőti 319 

*gъrčь 225 

*gъti 141 

*Gybenь 320 

*gybn- 319 

*gybnav- 330, 369 

*xorbr- 292 

*xorxor- 75, 291 

*xorxoriti(sę) 75 

*xorostь 292 

*xorvitъjь 291 

*xorъjь 291 

*xrőst- 58 

*xval- 292 

*xvalibogъ 292 

*xvalibudъ 292 

*xvalimirъ 292 

*xvalislavъ 292 

*xъlmъ 309 

*jazestrovъ 100 

*jazva 246 

*jazvina 246 

*jazь 99 

*(j)ēzъ 99 

*jęti, *jьmő 206 

*jьbrъ 57 

*jьkъlъ / *jьkъlь 408 

*jьstъba 231 

*jьstъbьnъjь 231 

*jьstъbnikъ 231 

*jьzbrőčь 177 

*jьzkrъ 239 

*Jьztьra 145 

*jьzvorica 269 
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*jьzvorъ 177, 179, 269, 310, 367 

*jьzvorьcь 269 

*jьzvьrěti 177 

*kal’uxъ 179 

*kal’usъ 179, 310, 367 

*kalь 179 

*kamenica 271 

*kamenistъjь 179 

*Kamenistъjь(-aja) 180 

*kamenъka 181 

*kamenьcь 270 

*kamenьnъ(jь) 180 

*Kamenьnъ(jь, -aja) 180 

*kaměnъ(jь, -aja) 180 

*Kaměnъ(jь) 180 

*katjati (sę) 252 

*katjava 252 

*katjavъ 252 

*klęzьma 95 

*klok- 363 

*Kl’uč- 184 

*kl’učь 184 

*kočьrganъ 420 

*kolb- / *skolb- 223 

*kolbъ 223 

*kolda 271 

*koldьnica 271 

*koldьnъjь 271 

*kolta / *koltъ 187 

*koltiti 187 

*kopati 205 

*kopyta 205 

*korenь 307 

*korkanъ 223 

*kormőda 430 

*korsa / *korsъ 323 

*korsьnъ(jь) 323 

*korstьnica 323, 329, 368 

*korstьnъ(jь) 323 

*korvanъ 223 

*koryto 188 

*Kovera 187 

*koveriti 187 

*koverъ 187 

*koverь 187 

*kovyr’ati(sę) 187 

*kovyriti 187 

*kovyrъ 187 

*kovyrь 187 

*Kődav- 107, 449 

*kremy, *kremene 189 

*krina 190 

*krinъka 190 

*krivica 272 

*krupa 191 

*krupъka 191 

*kud- 106 

*kudav- 106 

*Kudav- 106 

*kuka 296 
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*kūna 183 

*kurenъ(jь) 307 

*kuriti 307 

*kŭrpāt- 53 

*Květava 182 

*květica 182 

*květina 182 

*květul’a 182 

*květъka 182 

*květъkъ 182 

*květьnь 182 

*kvila / *kvilь 222 

*kvilěti 222 

*kviliti(sę) 222 

*kъlba 186 

*kъlban’a 192 

*kъlbanь 192 

*kъlbasa 186 

*Kъlbura 186 

*kъlburъ 186 

*Kъlburъ 186 

*kъlburь 186 

*Kъlburь 186 

*kъlbъ 186 

*kъlbyra 186 

*Kъldavъ(-a, -o) 106 

*kъldějь 106 

*kъldukъ 402 

*kъlgačь 408 

*kъlganъ 419 

*kъlo 408 

*kъlъ 408 

*kъneja 185 

*kъněja 185 

*kъrbа / *kъrbъ 134 

*kъrbyšь 159 

*kъrga 418 

*kъrm- 363 

*kъrma 225 

*kъrmanъ 363 

*kъrna 190 

*kъrnъka 190 

*kъrnъ 190 

*kъrnъ(jь) 188–189 

*kъrpa 53 

*kъrpatъ(jь) 53 

*kъrtъ 222 

*kъva 182 

*kъvati 182 

*kyčera 296 

*ky(d)na 183 

*kydnőti 183 

*kyka 296 

*kyna 183 

*kyva 182, 310, 367 

*kyvati 182 

*lemiti 272 

*lemьcь 272 

*lęda 254–255 

*lędava 255 
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*lędavъ 255 

*lędo 254–255 

*lędova 254 

*lędovъ(jь) 254 

*lędъ 254–255 

*lěšča 89 

*lěščakъ 89 

*lěščina 89 

*lětati 292 

*lipa(ja) 86 

*lit- 292 

*Litomirjь 292 

*lomiti 272 

*lomьnica 273 

*lomьnъjь 59, 273 

*lomъ 59 

*lopotanъ(jь) 324, 330, 369 

*lopotati 323-324 

*lők- 213, 229 

*lőka 87 

*lőkavа 253 

*lőkavъ(jь) 253 

*lőkovъjь 273 

*lőkovьcь 273 

*lőkъ 87 

*lőky, -ъve 87 

*luskati(sę) 253 

*luščati 253-254 

*luščava 254 

*luščavъ / *luskavъ 254 

*l’ubiti 291 

*L’uboxorъ 291 

*L’ubъxorъ 291 

*l’ut- 292 

*l’utj- 253 

*L’utoměrjь 292-293, 367 

*L’utoměrъ 293, 367 

*L’utomirjь 292, 367 

*L’utomirъ 292, 367 

*lъskъnica 325, 329, 369 

*lъskъnъjь 324-325 

*lьgъ 287 

*lьgъjь 287 

*lьgyni 287 

*lьgynь 287 

*Lьgynь 287 

*matica 192 

*matъka 356 

*medjipotočьje 193 

*medjirěčьje 192, 240 

*medjivodьje 193 

*medjurěčьje 192, 240 

*medjuvodьje 193 

*mękъkъ 287 

*mękyni 287 

*mękyšь 195 

*měločь / *měloča 193, 310, 367 

*mělъčь / *mělъča 161, 193, 310, 367 

*mělъjь 193 

*mělъkъjь 193 
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*-měrь 290, 292-293 

*mirъ 293 

*močarъ 196 

*močidlo 197 

*mogt’i 205 

*mogyta 205 

*mogytъ 205 

*molda 124 

*moldъ 124 

*moldъ(jь) 124 

*molka 194, 196 

*molkyšь 196 

*molmolъ 75 

*morča 125 

*morčь 125 

*morka 125 

*morky, -ъve 125, 311, 368 

*Mux- 64 

*muxa 63-64 

*muravъ(-a) 125 

*mъxъ 64, 176 

*mъšanikъ 274 

*mъšanъ(jь) 197, 274 

*mъšanьcь 274 

*mъšati 176 

*mъšenikъ 274 

*mъšiti 176 

*myjava 199 

*myjь 199 

*myta 194, 310, 367 

*myti, *myjő 194, 199 

*mytъ 194 

*nadъrěčьje 240 

*namesti 198 

*namető 198 

*nametъ 198 

*nametьnъjь 198 

*naporъ 57 

*navina 198 

*navinőti 198 

*nemyja 199 

*neteča 200, 310 

*netečь 200, 310 

*Netekja 199 

*ničati 200 

*Ni-čьva 200 

*ničьva 200 

*nikati 200 

*niklava 255 

*Niklava 255 

*niknőti 200 

*nikt’i 200 

*nikъva 200 

*o(b)xaba 204 

*o(b)xabъ 204 

*oblękt’i 229 

*oblőka / *oblőkъ 229 

*obmъšati 176 

*obmъšiti 176 

*obperti 55 
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*o(b)poka 202-203 

*o(b)polka / *0(b)polkъ 205 

*obporъ 55, 311, 368 

*O(b)rava 88–89 

*o(b)rava 90 

*o(b)rěčьje 240 

*obrova / *obrovъ 274 

*O(b)rova / *O(b)rovъ 274 

*obrōva 89 

*Obrōva 89 

*obryti 88–89, 274 

*obryvati 239 

*obryvъ 239 

*obsěka / *obsěkъ 300 

*obsőga 319, 369 

*obstrovъ 82 

*obsuxa / *obsuxъ 319, 329, 369 

*obsъlnьje 297, 311, 367 

*obsьrati 220 

*obsьrlъ(jь) 220 

*obtajati 314 

*obtaliti(sę) 314 

*obtalъ 314 

*obtava 89 

*obtyti 89 

*obuti(sę) 201 

*obutъ 201 

*obvinQti 198 

*obvinъ 198 

*okъnica 267 

*okъno 165, 267 

*onutja 201 

*onuti 201 

*onutъ(jь) 201, 310, 367 

*opakъ 203 

*orati 88–89 

*orava 88, 90 

*orzlękt’i 229 

*Orzlőča 212 

*orzlőčь 213, 310, 367 

*Orzlőčь 212 

*orzlőka / *orlőkъ 229 

*orzryvati I 239 

*orzryvъ 239 

*orzsěkъ 300 

*orztalina 314 

*orztalь 314 

*orztoka 213 

*orztokъ 213 

*orztoky 213 

*orzvina 198 

*Orzvina 198 

*orzvinőti 198 

*osa (*opsa) 275, 297 

*osovъjь 297 

*osovьnъjь 297 

*ostroga / *ostrogъ 309 

*ostь 275 

*ostьnica 275 

*ostьnъjь 275 
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*osь 275 

*osьnica 275 

*Osьnica 275 

*osьnъjь 275 

*otъsěkъ 300 

*őgrъ 93 

*őkъra / *őkъrъ 239 

*Qža / *Qžь 327 

*pasěka 300 

*pektera 296 

*pektь 296 

*peręti, *perjьmő 206 

*perjьma 206 

*Permъš- 176 

*persěka 300 

*pęti, *pьnő 129 

*pěgja 206 

*pěgъ 206 

*pěža 207, 310, 367 

*pěžiti 207 

*-pinati 129 

*piskati 139, 141, 151 

*piskava 139, 141, 151 

*piskavъ(jь) 139 

*pisklę 140 

*piščati 140 

*plava 310, 367 

*plavъ 208, 310, 367 

*ple(t)so 208 

*ple(t)sьnъjь 208 

*Ple(t)sьnъjь 208 

*plovő, *pluti 211 

*plovőtъ 211 

*podъsěka 300 

*poęti, *pojьmő 206 

*pojьma 206 

*polkati 205 

*polkyta 205 

*polomati 298 

*polomiti 298 

*polomъ 298 

*ponikъva 255 

*poniky, -ъve 87 

*poplava 209 

*Poplava 209 

*poplavati 209 

*poplaviti 209 

*poplavъ 209 

*Poplavъ 209 

*poplavy 209 

*porěčьje 240 

*potokъ 209 

*prędenъ 305 

*pręsti, *prędő 305 

*prięti, *prijьmő 206 

*prijьma 206 

*prikro 239 

*prikrъ 239 

*prikъra 239 

*prikъrъ 239 
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*priperti 299 

*priporъ 57, 299 

*Priporъ 299 

*prorъva 210 

*prorъvati 210 

*prődъ 211 

*prőtъ 211 

*pъlty, -ъve 87 

*pъrskati 226 

*pъrskj- 225 

*pъršč- 225 

*rebro 315 

*revő, *r’uti 211 

*revőtъ 211, 310, 367 

*rębъjь 203 

*rějati 364-365, 372 

*rějina 364, 372 

*rěka 212 

*rinőti 365 

*rovъ 212 

*Rovъ 212 

*ruda 214 

*rudměnъ 235 

*rudъ 235, 256 

*rudъka 215 

*rudsъ 256 

*rusava 256 

*rusavъ(jь) 256 

*rusъ 256 

*rъdja 235 

*rъtъ 384 

*Rybьna(ja) 276 

*rybьnica 276 

*rybьnъjь 276 

*sadjava 256 

*Sadjava 256 

*saka 401 

*Saka 401 

*samica 277 

*samъ 277 

*samьcь 277 

*Sara 385 

*saratъ 381 

*sekъ 301 

*sekt’i 301 

*sernъ / *sernь 244 

*sertъ 66, 221 

*Sertъ 66 

*sěka 300 

*sěkja 300 

*sěkъ 300 

*sěkt’i 299, 300 

*si(ja) 299 

*sin’ava 257 

*sin’avъ(jь) 257 

*sinьjь 257 

*sisěka 300, 367 

*sita / *sitъ 221 

*sitьnъjь 221 

*skolba / *skolbъ 223 
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*skolbanъ 223 

*skolbina 223 

*skolbiti 223 

*skopъščakъ 226 

*skorъjь 226 

*skъrba 224 

*skъrbina 224 

*Skъrbina 224 

*skъrtа / *skъrtъ 222, 381 

*slővő, *sluti 211 

*slővőtъ 211 

*sny / *snъve 127 

*sočiti 114, 301 

*soga 400 

*sok- 301 

*sokati 301 

*sokolъ 301, 311, 367 

*sokor- 301 

*sokyra 301 

*sokъ 114 

*Solna(ja) 227 

*solnica 277 

*Solno(je) 227 

*solnъjь(-ajа, -ojе) 227 

*Solnъjь 227 

*solőtj- 228 

*soltina 228 

*soltъvina 228 

*soltь 228 

*solь 228 

*sopěti 116, 229 

*sopolъ116 

*sopolь 116 

*sopotъ 229 

*sopti 116 

*sorga 69 

*Sorga 69 

*sorka 69 

*Sosno(je) 87 

*sőbolica 174 

*sőbolь 95, 174 

*sőgrobъ 362 

*sőkolъ 116-117 

*sőkolь 116-117 

*sőkъlь 115 

*Sőkъlь 115 

*Sőlőčьka 229 

*sőlőka / *sőlőkъ 229 

*Sőlőkъ 229 

*sőrěčьje 240 

*sőrъdja 234–235 

*sőrъža 235 

*sőtěska / *sőtěskъ 235-236 

*sővodь 128 

*spina 129 

*sporyšь 195 

*stěna 130 

*Stěna 132 

*stěnava 131, 311, 368 

*Stěnъka 132 
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*stěnь 130-131 

*stőpa 278 

*stőpьnica 279 

*strěla 232 

*strělъka 232 

*stripa 96 

*stripati 96 

*-strovъ 100 

*struga 96, 232 

*strugъ 96 

*Strūjь 95 

*strupъ 97 

*stryjь 93, 95, 311, 368 

*Stryjь 93, 95 

*Stryjьvęgrь 94 

*strypa 97 

*studenica 278 

*studenъjь 233 

*studenъka 233 

*studenьcь 278 

*studiti 233 

*studъ 234 

*studьn’a 234 

*stydnava 131, 311, 368 

*stydnőti 131 

*Suxa(ja) 236 

*suxъjь(-aja) 236 

*Suxъ(jь) 236 

*sukačь 116 

*sukati 115–116 

*sukolъ 116 

*sukolь 116 

*sukylь 115 

*sušica 279 

*Sušica 279 

*světa 218 

*světja 218 

*světъ 218 

*Svitьca 219 

*sъbręčati 177 

*sъbrőčati 177 

*sъbrőčь (*sъbručь) 177, 310, 367 

*Sъbrőčь 126, 177 

*sъgrebő 362 

*sъxja 403 

*sъjьti 128 

*sъkolti 116 

*sъkvila / *sъkvilь 222 

*sъldati 61 

*sъlgati 61 

*sъlękt’i 229 

*sъln- 297 

*sъlőčati 213 

*sъlőčiti 213 

*sъlőčь 213 

*Sъlőčьka 228 

*sъlőka 229 

*sъlőkъ(jь) 229 

*sъlpati(sę) 61 

*Sъlt- 60 
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*sъlt- 60 

*sъltanъ / *sъltanь 61 

*Sъltanъ 60 

*Sъltanь 60 

*sъltati(sę) 61 

*sъlzati 61 

*sъmotrěti 327 

*sъmotriti 327 

*sъniti 128 

*sъnoza / *sъnozъ 227 

*sъnozina 227 

*sъnoziti 227 

*sъpina 129 

*sъpinati 129 

*sъpniti 128 

*Sъpnivoda 128 

*Sъpnovidъ 126-127 

*Sъpnovoda 127–128 

*sъporъ 57 

*sъpyrna 230 

*sъpyrn’a 230 

*sъpyrnőti 230 

*sъrgati 234 

*Sъrgja 234 

*sъrka 68 

*Sъrla 220 

*sъrtъ 66 

*Sъrtъ 66 

*Sъrža 234 

*sъtinati, *sъtьnő 130 

*sъtinava 132, 311, 368 

*sъvina 198, 216-217 

*sъvinőti 216 

*sъvinъ 216-217 

*sъvinъka 216 

*sъvinьnъjь 217 

*sъvira 218 

*sъvirati(sę) 217-218 

*sъvirъ / *sъvirь 218, 310, 367 

*sъvita 219 

*sъviti 219 

*sъvitja 219 

*sъvitъjь 219 

*Sъvitьca 219 

*sь(jь) 299 

*Sьkonь 300 

*sьrati, *serő 220 

*sъrka 69 

*sьrla 220–221 

*sьrlъjь 220–221 

*sьrtati 221 

*sьrti 221 

*ščava 245 

*ščavica 245 

*ščavьcь 245 

*ščavьnikъ 245 

*ščavьnъjь 245, 310, 367 

*ščirъ(jь) 117 

*ščirьcь 118, 311, 368 

*ščьlbъ 308 
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*ščьrba 224 

*ščьrbina 224 

*ščьvati 241 

*šętati 259 

*šętava 259 

*šętavъ 259 

*tajati 314 

*Tajьna(ja) 237 

*Tajьno(je) 237 

*tajьnъjь 237 

*Tajьnъjь 237 

*talъ 314 

*tati 314 

*teča 310 

*tečь 242 

*tečьva 242, 310, 367 

*tekja 240, 367 

*tekt’i 242 

*teplica 280 

*teplъjь 280 

*terbežь 302, 311, 368 

*Terbežь 303 

*terbiti 302 

*terti, *tьrő 145 

*tęgъkъ 287 

*tęgyni 287 

*těs(k)menica 282 

*těs(k)menь 282 

*těs(k)mę 282 

*těsknica 282 

*tixъ(jь) 281 

*tinati, *tьnő 130 

*tiskati 282 

*tisovъjь 281 

*tisovьcь 281 

*topiti 280 

*toplica 280 

*toplъjь 280 

*topolьnica 283 

*Tręsava 252 

*tręsti, *tręső 252 

*trojanъ 237, 310, 367 

*Trojanъ 238 

*trojь 238 

*trusk- 284 

*truskati 284 

*truskavъjь 284 

*truskavьcь 284 

*tryskati 284 

*tu 293 

*Tugostь 293 

*tuxl’a 76 

*tuxlъ(jь) 76 

*tuxljь 76 

*Tuměrjь 311, 368 

*Tuměrъ 293, 311, 368 

*Tumirjь 311, 368 

*Tumirъ 293, 311, 368 

*Turadъ 293 

*turava 247 
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*turъ 249 

*Tužirъ 293 

*Tъrbъ 133 

*tъrganъ 223 

*tъrtri 135 

*tьmьnъjь(-aja, -oje) 237 

*Tьmьna(ja) 237 

*Tьmьno(je) 237 

*Tьmьnъjь 237 

*tьrba 135 

*tьrbati 134-135 

*tьrbъ 135 

*tьrnava 258 

*tьrnъ 258 

*ukrędь 239, 310, 367 

*ukro 239 

*ukrъ 239 

*ukrъ(jь) 239 

*urěčьje 240 

*urъva 240 

*urъvъ 240 

*uryvati 240 

*uryvъ 240 

*Uryvъ 240 

*ušiti 327 

*ušь 328 

*velkt’i 317 

*ver- 218 

*versčica 263-264 

*versica 263 

*versina 263 

*verskъ 263–264 

*versъ 263 

*versьje 263 

*versьnъjь 263 

*verščati 264 

*verščica 264 

*vęgrъ/ь 92 

*vilьja 166 

*viti 166, 219, 266 

*vitva 219, 266 

*Vitva 219, 266 

*vitvica 219, 266 

*Vitvica 219, 266 

*Vitьba 266 

*Vitьje 266 

*vižьva 242 

*voda 126 

*vodava 247 

*vodavъ(jь) 249 

*vod’avъ 249 

*volk- 317 

*Vorna(ja) 167 

*vornъ(jь, -aja) 167 

*vъlgъkъ(jь) 318, 329 

*vъlkъ 317 

*Vъlkъ 316–317 

*vъlna 316 

*Vъlpaka 202 

*vydьra 171 
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*vysočь 161 

*vysokъ(jь) 161 

*vьlna 316 

*vьrěti 217, 264 

*vьrxovina 165 

*vьrxъ 264 

*vьrőtj- 264 

*vьrőtъ 211 

*vьršica 264 

*vьrtъpъ 164, 310, 367, 378 

*vьrtьpъ 164 

*zabol’a (*zabolьje) 174, 310, 367 

*zakъlo 172 

*zakъlъ 172 

*zamъša 176 

*zamъšati 176 

*zamъšiti 176 

*zarěčьjе 240 

*zelenica 270 

*zvonъ 84, 320 

*zvьněti 320 

*zъloba 322 

*zъlъ 322 

*žarenъ(jь) 307 

*žariti 307 

*želbъ 172 

*želězьnъjь(-aja) 175 

*Želězьnъjь(-aja) 175 

*ženő 85 

*ženъ 85, 311, 368 

*židja 251 

*židjava 251-252 

*židъjь 251 

*žigati 251 

*žigjava 250–251 

*žirъ 289 

*žiti 289 

*Žižavъ 251 

*žьdati 290 

*Žьdiměrъ 290 

*Žьdimirъ 290 

*žьlnъ 84, 86 

*žьvanъ 83, 311, 368 

*žьvati 83–84 
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ДОДАТОК В 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Праці, які відображають основні наукові результати дисертації 
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