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Хорохорин 
За доступними нам джерелами, одну з перших згадок про с. Хорохорин Луцького р-ну 
знаходимо в «Описі Луцького замку» 1552 p.: «...z Chorochoryna». У дещо пізніших 
документах XVI—XVIII ст. назва фіксується в формах *Хорохоринъ (... до именя его 
Хорохорина, 1597), Хорохорынъ (1630), Chorochoryn і церква Хорохоринська (1707), 
Хорохорин, Хорохин, Херхотинь (1793). Структура ойконіма з кінцевим -ин вказує на 
ймовірне походження його від прізвиська Хорохоря (Хорохора). До речі, відомі споріднені 
особові східнослов’янські імена, пор.: Хорхора, Хорохора (XV—XVI ст.), Сенко Хоровец 
(1586), Хоря, селянин (1624), Хорь (1638), Хора, князь. Сюди ж, мабуть, належить і сучасне 
прізвище Хорі́й на Львівщині (с. Піддністряни Жидачівського р-ну), із *Хор, за аналогією до 
Іваній<Іван, Лаврій<Лавр, Стасій< <Стас і под. 

Антропонім Хорохора, від якого утворилася назва населеного пункту, має в своїй 
структурі подвоєну основу хор-. Таке явище в цілому характерне для давньослов’янського 
ономастикону і може бути проілюстроване прикладами: Бhлобhль, Черночернь, Холохоль, 
Гологолъ, Колоколъ, Миромиръ, Славославъ, пор. ще схв. Slavislavъ, (1069), пол. Sławosław 
(1479) і т. ін. Щодо семантики основи особового імені, то її можна відновлювати, очевидно, 
орієнтуючись на рос. діал. хорохо́ря «задерикувата людина, хвалько», хорохо́ра «розкудлана 
курка», співвідносних з дієсловом хорохо́риться «триматися чванливо, задаватися», 
«настовбурчуватися» (про пір’я птахів), а також блр. діал. хыряхо́ня «людина, котра 
прихорошується, щоб звернути на себе увагу». Звідси, очевидно, й можливе *хорохора, що 
означало «красивий». 

 
Бобли 
Як свідчать історико-статистичні матеріали М. І. Теодоровича, с. Бобли Турійського  

р-ну існувало вже в XV ст. У формі Болблы населений пункт фіксується в історичних актах: 
Болблы, 1540, 1544 pp. (Архів кн. Сангушків), в «Жалобе ... на крестьян с. Болболъ (1649 р.: 
«громада болболъская»), воно ж Бовблы (...зъ Бовболъ», 1568 р.), хоча відомі й варіанти на 
зразок Больбы, сельцо; Боблы — 1545 р. Пор. ще назву лісу Боболыцина (с. Туропин 
Турійського р-ну; запис 1986 р.). 

Цей ойконім, гадаємо, пов’язаний із прізвиськом *Бол[о]болъ, вихідне значення якого 
може реконструюватися на основі укр. балабо́лка «базіка, торохтій, талалай», рос. діал. 
балабо́н «пустомеля», балабо́лить «говорити дурниці, теревенити», чеськ. blabol 
«балаканина», ст.-чеськ. blaboliti «марити, говорити нескладно, теревенити», в.-луж. błobotać 
«бурмотіти, заїкатися», болг. блабо́ля «журчати, булькати» тощо. Прізвисько Бол[о]болъ, 
утворене шляхом подвоєння експресивної основи бол-, було дане людині, очевидно, в 
зв’язку з манерою її говоріння, пор. ще лат. balbus «заїка», аналогічне грецьк. βάρβαρος — 
початково «той, хто говорить нерозбірливо». 

Що ж до назви населеного пункту Бобли<Болбли, то вона є множиною від антропопіма 
*Бол[о]болъ за аналогією до таких волинських ойконімів, як сс. Тупали, Кухарі, Гупали, пор. 
відповідні прізвища: Тупало (смт Рожище), Кухар (с. Мислині Горохівського р-ну), Гупало 
(с. Гуща Любомльського р-ну).  

 
Баїв 
Одна із перших згадок про село Баїв Луцького р-ну припадає на 1545 р. Назва цього 

населеного пункту утворена від антропоніма Бай за допомогою присвійного суфікса -ів. 
Очевидно, Бай — це прізвисько першопоселенця чи землевласника, поширене як у минулому 
(пор.: Бай Иван, 1539 p., селянин, Новгород), так і нині — за відомими нам матеріалами, на 
Волині (Ківерцівський, Ковельський р-ни), Ровенщині (Дубнівський, Зарічненський р-ни), 
Львівщині (Буський р-н). Пор. ще прізвиська Краснобай (у колиш. Пермській губ.), Ба́йка — 



дане жінці, яка багато говорить (с. Томашгород Рокитнівського р-ну Ровенської обл.), 
сучасне прізвище Чорнобай, зафіксоване на Ровенщині (с. Великі Сади Дубнівського р-ну), 
Тернопільщині (с. Рохманів Шумського р-ну), Львівщині (с. Пониква Бродівськсго р-ну). Від 
антропоніма Бай утворені деякі місцеві назви, наприклад, куток села Баї́в (с. Шклинь 
Горохівського р-ну Волинської обл.), поле Ба́йове (с. Морозовичі Іваничівського р-ну цієї ж 
області), від основи Байко — назва лісу Байків Мох (с. Головин Костопільського р-ну 
Ровенської обл.). 

Очевидно, антропонім Бай слід пов’язувати з укр. діал. бай «казкар», байки́й 
«говіркий», ба́яти, відомим на західноукраїнському Поліссі в значенні «говорити» 
(сс. Іванчі, Полиці, Веретено Володимирецького р-ну Ровенської обл.), «розповідати» 
(сс. Хотешів Камінь-Каширського р-ну, Матійки, Чорниж Маневицького р-ну Волинської 
обл.), пор. ще рос. діал. бай «веселий оповідач, говорун», баю́н, у фольклорних текстах — 
«кот-баюн сказки сказывает, за три версты слышно», «кот-баюн три дня баит и ись не 
просит», баюнок «казкар», білор. діал. ба́яць «говорити, розповідати» — з близькими 
лексико-семантичними відповідниками практично в усіх слов’янських мовах (пригадаймо 
також колискові пісні, де дієслово баяти закарбувалося в значенні «говорити, промовляти»: 
«Баю, баю, дитино, Пора засипати» або «Баю, баю, баю, Дровець нарубаю і в печі натоплю: 
Буде тепло в хаті, Буде дитя спати»). 

 
Хоцунь 
В основі цього топоніма, що в Любешівському р-ні, на наш погляд, лежить 

дохристиянське ім’я Хоцун, утворене за допомогою суфікса -ун від імені Хоц. Тип особових 
імен на -ун властивий усім слов’янським народам, пор. хоча б українське та чеське Богун, 
білоруське Лісун, словенське Volkun тощо, а їх виникнення, на думку деяких учених, сягає 
спільнослов’янської доби. Цікаво, що в наш час на території України, зокрема на Волині, 
досить поширені прізвища типу Бідун, Гладун, Дідун, Коротун, Красун, Сидун і под. 

Щодо імені Хоц, то його давність може бути підтверджена згадкою в одній із 
новгородських берестяних грамот XIII ст., де читаємо: «у хоцу у сына его». Відомо воно у 
старочеській мові, зустрічається в історичних документах XVI ст. з території Південно-
Західної Русі (Хоць, 1577 p.), зафіксоване як прізвище в с. Рачин Дубнівського р-ну 
Ровенської обл. Пор. також давньослов’янські імена з цією основою: Хоцебудъ, Хоцило (864), 
Хоцилъ (850), Хоцомыслъ, засвідчені в «Слов’янському іменослові» Ф. Морошкіна. Деякі 
дослідники висловлюють припущення, що ім’я Хоц можна зіставляти з іменем Хот 
(«хотіння»), яке дало багато похідних: Хотанъ, Хотарь, Хотко, а також входило до складних 
імен Хотеславъ, Хотеборъ, Хотимиръ. Останнє, зокрема, приховане в назвах с. Хоти́мир на 
Івано-Франківщині та поля Хотймир (с. Кукли Маневицького р-ну Волинської обл.). 

Отже, назва населеного пункту Хоцунь пов’язана з особовим іменем Хоцун і оформлена 
за допомогою присвійного суфікса -jь. 
 


