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Життя людини пов’язане з географічними назвами, або топонімами. У наш час, коли помітно 
зростає потяг до осмислення минулого, до розуміння витоків сьогодення, наука про 
закономірності виникнення, розвитку і функціонування географічних назв — топоніміка — 
набуває особливого значення. Вона дає можливість заглянути іноді в сиву давнину, про яку 
мовчать письмена. 

Назва населеного пункту Невір у Любешівському р-ні, за місцевим переказом, пов’язана з 
тим, що розгнівані пани виселяли сюди непокірних поліщуків, у безвідмовну послужливість 
яких вони втратили віру. Зрозуміло, що наведена легенда є результатом народного 
переосмислення, а спроба витлумачити назву села на її основі може розцінюватися як 
народне етимологізування. За структурою Невір стоїть в одному ряду з такими назвами 
населених пунктів Волині, як Незвір, Немир (Рожищенський р-н), Несвіч (Луцький р-н), 
Нехвороща (Володимир-Волинський р-н) та ін. Ці й подібні їм назви на інших слов’янських 
землях утворені від особових імен або прізвиськ перших поселенців чи власників земельних 
або сінокісних угідь тощо, де з часом виникало поселення. Так, назва села Незвір, очевидно, 
пов’язана з особовим іменем Незвhрь, спорідненим з ім’ям Звhрь (засвідчене в 1573 р. у 
колишньому Володимир-Волинському пов.), воно ж — в основі топоніма Звірів у 
Ківерцівському р-ні. Назву села Немир виводимо із слов’янського імені Немиръ, яке, 
зокрема, фіксується в записі 1452 p.: «пан Немир, староста Луцкий». Або ж порівняйте інше 
документальне свідчення: Немир, боярин, котрому в 1460 р. литовський князь Свидригайло 
Ольгердович віддав село Зимне (в сучасному Володимир-Волинському р-ні) та навколишні 
володіння. Назву села Несвіч пояснюємо в зв’язку з особовим іменем *Несвhтъ (порівняйте 
ще похідні слов’янські імена Несвhтай, Несвhтайко в «Слов’янському іменослові» 
М. Я. Морошкіна). Топонім Нехвороща, очевидно, може бути витлумачений як похідний від 
особового імені *Нехворость, корінь якого реалізований і в назві сіл Хворостів 
(Любомльський та Володимир-Волинський р-ни). Щодо назви села Невір, то вона, як не 
важко вже здогадатися, виводиться від особового імені Невhръ, порівняйте слов’янські 
особові назви Невhръ, Невhрко, Неверов, сучасне волинське прізвище Невірко (с. Мельниця 
Ковельського р-ну) тощо. 

Слов’янські язичницькі (дохристиянські) імена з часткою не- на зразок Неблагъ, Невhжа, 
Невзоръ, Негласъ, Нежданъ, Незабудъ, Некрасъ, Нелюбъ, Нерадъ, Нечай тощо заперечують 
основний зміст, закладений у корені слова. Їх ще називають табуїстичними (від слова табу, 
що означало систему заборон у первісному суспільстві, порушення яких ніби каралося 
надприродними силами), оскільки вони мали охоронне значення. У слов’янських мовах, як 
твердять дослідники, такі імена рано почали зникати і збереглися в основному в прізвищах. 
На Волині, зокрема, відомі: Невада (с. Голоби Ковельського р-ну), Негодюк (с. Годомичі 
Маневицького р-ну), Нелепа (с. Троянівка Ківерцівського р-ну), Недбала (м. Луцьк), Нерода 
(Камінь-Каширський, Ківерцівський, Любешівський, Ковельський р-ни), Нечай (смт 
Турійськ) і под. 

Таким чином, назва населеного пункту Невір утворена від особового дохристиянського 
імені Невірь за допомогою архаїчного суфікса -jь-. Він, як правило, вказував на належність 
об’єкта конкретній особі. Приєднуючись до кінцевого приголосного основи імені, суфікс -jь- 
пом’якшував його: -г-, -т-, -ст- змінювалися відповідно на -ж-, -ч-, -щ-. Приголосний звук -р- 
при цьому лише пом’якшувався (згідно з цим ми можемо відновити й незасвідчену форму 
назви села *Невhрь), однак з часом м’яке кінцеве -р’ закономірно стверділо. Дехто з учених 
верхню межу утворення топонімів за допомогою суфіксального -jь- датує VIII-X століттями. 

Топонім Паридуби (Старовижівський р-н) тлумачиться сьогодні як «пара дубів» за 
аналогією до таких назв, як, наприклад, урочища Два Дуби (с. Розничі Маневицького р-ну), 
Тридуби (с. Почали Любомльського р-ну), Три Берези (с. Рудне Старовижівського р-ну) і под. 
В історичних документах досліджувана назва фіксується вже з початку XVI ст.: Порыдубы 



(151І р.), пор. ще вирази «крестьяне noрыдубские» (1575 p.), «церковь святого Николы в По-
рыдубех» (1579 р.), «з села Порыдубъ» (1591 р.). У «Географічному словнику Царства 
Польського» — Poryduby. На користь вихідної форми Поридуби свідчить також прізвище 
Поридубець, відзначене в «Акті обміру маєтку Ружинського» (1606 р.) і утворене за тією ж 
моделлю, що й сучасні прізвища Невірець, Бутмерець — вихідці з сіл Невір (Любешівський 
р-н) та Бутмер (зараз Прип’ять — Любомльський р-н). Топонім Поридуби, очевидно, є 
множинною формою від незасвідченого у відомих нам джерелах антропоніма *Поридуб, 
співвідносного з такими особовими назвами, як Ломидуб, Вернидуб, де перший компонент — 
форма 2-ої особи однини наказового способу перехідного дієслова, а другий — іменник, що 
виражає об’єкт, на який переходить дія. При цьому семантика першої частини імені могла 
бути мотивована укр. пороти «бити різками, сікти, шмагати чим-небудь; розрізати чимсь 
гострим що-небудь», аналогічні відповідники якому знаходимо майже в усіх слов’янських 
мовах. 

Одна з перших фіксацій топоніма Любешів відноситься до 1484 р. Він входить до складу 
таких споріднених волинських назв населених пунктів, як сс. Любешівська Воля, Люботин, 
Любитів, Люблинець, Любомль, Любохини, Люб’язь, Любче; слід згадати ще й назви хуторів, 
виключених з облікових даних у зв’язку з переселенням жителів: Любимівка, Люблинець, 
Люблятин. 

Безперечно, назва Любешів давніша, ніж її фіксація в доступних нам історичних 
документах. В основу топоніма покладено особове ім’я Любеш, споріднене за структурою з 
чеськими іменами Бореш, Бареш, польським — Голеш, Мілеш, Гродеш, сербохорватським — 
Братеш, Добреш, в яких суфікс -еш, на думку деяких дослідників, очевидно, 
зменшувальний. Він утворював в основному слов’янські форми імен від більш давніх — 
двоосновних, приєднуючись до першого компонента двочленного імені. Так, наприклад, ім’я 
Радєш могло утворитися від двоосновного Радомиръ, Братеш — від Братославъ, Любеш — 
від одного з імен типу Любгостъ, Любобратъ, Любомилъ, Люборадъ, Любославъ, котрі були 
широко представлені у слов’янських народів, а деякі живуть і нині. Суфікс -ів у назві с 
Любешів, як і в інших волинських топонімах: Білашів, Бодячів, Вишнів, Грушів, Лаврів, Іванів 
і под. — виконував присвійну функцію. 

Село Старий Порицьк (Іваничівський р-н) згадується в Дарчій грамоті князя Вітовта 
своєму слузі Іллі В’ячковичу «за его вhрную службу» у 1407 p.: «Порыцко и другоє 
Порыцко». Під 1450 р. зафіксована форма Порыцькъ, у пізнішому польському джерелі — 
Poryck. З огляду на структуру досліджуваний топонім можна співставити з такими назвами 
населених пунктів Волині, як Висоцьк, Клевецьк, Шацьк, Луцьк, де історично виділявся 
суфікс -ськ. Топонім Порицьк може бути осмислений як префіксально-суфіксальне 
утворення від основи ріка (в дійсності село розміщене на правому березі р. Луги — правої 
притоки Західного Бугу) і відновлений у формі *Порhчьскъ. Подібна топонімічна модель є 
дуже давньою, пор. ще літописне місто Зарhчьскъ, 1150 p. (сучасне с. Заріцьк Ровенського р-
ну й обл.). Голосний [h] в історично зафіксованій формі закономірно відповідає 
українському [і], тому орфографічною нормою для досліджуваного топоніма повинен бути 
варіант Старий Поріцьк. 
 


