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Гупали 
Названий населений пункт, що у Любомльському р-ні, був предметом уваги С. Наливайка 
(Таври: індійське плем’я в Криму // Всесвіт. — 1990. — №3. — С. 174-181). Вбачаючи тут 
зв’язок із Гопала — епітетом індійського божества Крішни, дослідник розкладає назву на 
компоненти го + пала, де го- «бик», «худоба», а -пала «захисник, охоронець». Тобто все 
слово має означати «пастух». Запропоноване С. Наливайком зіставлення видається штучним 
і науково малоймовірним. 

На наш погляд, назва с. Гупали є множинною формою від прізвища Гу́пало, відомого, що 
дуже важливо, на досліджуваній території (сс. Гуща, Нудиже, Заболоття Любомльського  
р-ну). Воно походить від гупати «тупати, стукати ногами», як і Покотило, Пукало, Недбало, 
Невідало і под., пов’язані з відповідними дієслівними основами. 

За аналогією до назви с. Гупали виник і слконім с. Тупали (1565 р., въ Тупалехъ) у 
Турійському р-ні, пор. сучасне прізвище Тупало (смт Рожище Волинської обл.). 
 

Оса 
Одна із порівняно пізніх фіксацій населеного пункту Оса (Ковельський р-н) датується 

1659 p. («A Omelan Zecyk z Ossey...»). Цей ойконім цінний для нас тому, що в ньому 
збереглася архаїчна діалектна назва осики (Populus tremula L.) — оса. Пор. аса́ «осика; 
осичник», звідки прикметник асо́вы «осиковий» — діалектизм західної Білорусі, укр. діал. 
(рівненськ.) осни́на «осика» (с. Томашгород Рокитнівсько-го р-ну), оси́нище «місце заростей 
осики» (с. Бакорин Млинівського р-ну), (житомирськ.) осі́на «осика» (с. Ласки Народицького 
р-ну). 

Мікротопонімія свідчить про те, що в минулому лексема оса «осика» була відома, 
очевидно, всьому західноукраїнському Поліссю. Пор. поле Оса (с. Білашів Ковельського  
р-ну), куток села Оси (с. Бузаки Камінь-Каширського р-ну) — на Волині, куток села Оси, 
урочище Під Оси (с. Будки Сновидовицькі Рокитнівського р-ну), ліс Осиго́ри (с. Маюничі 
Володимирецького р-ну) — на Рівненщині. В даному контексті можна витлумачити й назви 
сс. Велика і Мала Осниця (Маневицький р-н), де другий компонент утворений від відносного 
прикметника осний (із *osbnъjь) за допомогою суфікса -иця (усупереч запропонованому 
деякими дослідниками (В. Давидюк) зв’язку Осниця з -сн- «вода, річка», тобто буквально із о 
сну «поселення, що впирається в потік, в річку»). 

Щодо топонімної моделі, то досліджуваний ойконім Оса стоїть в одному ряду з такими 
волинськими назвами населених пунктів, як Липа, Береза, Осина, Верба і под. 
 

Гаразджа 
Назва цього населеного пункту (Луцький р-н) не потрапила до загальновідомих писемних 

джерел і фіксується, наскільки вдалося простежити, з І пол. XVII ст.: Горажджа (Карта 
Волинського воєводства 1629 p.). Ойконім не мав усталеної орфографічної норми. Так, за 
матеріалами Центрального історичного архіву України у м. Києві, лише в 1849—1854 pp. 
відзначено варіанти Гаразжа, Гаразджа, Гаражджа, Гараджа, тобто для мовців назва 
повністю втратила внутрішню форму і не співвідносилась, очевидно, з жодним 
загальновживаним словом. 

Цей ойконім, на наш погляд, утворений від давньослов’янського особового імені Гораздъ 
за допомогою присвійного суфікса -j(a). Таке ім’я, наприклад, носив один із учнів 
слов’янського просвітителя Мефодія у Великій Моравії (885 p.). Його ж виділяємо в місцевій 
назві Гараздичі — куток села Грибовиця Іваничівського р-ну Волинської обл. Пор. ще: 
Гаразда Андрей, 1663 p., посол гетьмана Тетері до польського короля; Gorazd (Carast, 
Karastus) — особове ім’я князя альпійських слов’ян (VIII ст.); ст.-пол. Gorasdo, 1471 p., 
Gorazdo, 1491 p. та ін. 



Семантику основи імені можна відновити на основі апелятивної лексики слов’янських 
мов: укр. гара́зд, діал. гора́зд «добре», гараздува́ти, діал. гораздувати «жити в достатку»,  
д.-укр. гораздо, гораздъ «гаразд, добре, як слід», рос. гора́здый, гора́зд «проворний, 
моторний, меткий, спритний», блр. діал. гораздый «те саме», д.-рус. гораздый «умілий, 
вправний», «добре зроблений», ст.-пол. gorazdy «щасливий, спритний», ст.-чеськ. horazd 
«великий» і под. 

Суфікс -j-, приєднуючись до групи приголосних -зд- імені Гораздъ / Гараздъ, пом’якшив 
їх за аналогією до їздити — їжджу. Тому, враховуючи цей факт, слід, очевидно, визнати 
унормованим варіант топоніма Гаражджа. 
 

Тумин 
Село Тумин Локачинського р-ну згадується в історичних джерелах 1545 p.: Tumin. 

Аналогічний відповідник — с. Тумін — є у Брестській обл. Білорусі. 
Відомо, що ойконіми з присвійним суфіксом -ин утворювалися, як правило, від 

відповідних антропонімів чоловічого роду на -а. В даному випадку твірною основою могло 
бути прізвисько Тума, очевидно, пов’язане з укр. тума́ «людина, що походить від помісі 
татарської й «руської» крові, а можливо, лише така, що народилася в Криму»; «ненадійний, 
підступний, зрадник»; «несповна розуму, придуркуватий»; «похмура, мовчазна людина». 
Лексему тума знаходимо у фольклорних записах Лесі Українки з с. Миропілля колишнього 
Звягельського повіту: «Тума танок водила, що виведе, то й стане, на дівочок погляне» 
(варіант «Туман танок водила...»). Це слово побутує й зараз у деяких волинських селах, пор. 
вираз «Ой, покинь, сину, дівчину любити — тума зведе з ума» в одному з варіантів пісні 
«Ой, п’є чумак, п’є» (див.: Давидюк В. Про що не розкажуть легенди // Нове життя.— 1990. 
— 14 лютого). 
 


