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Переспа 
Ойконім с. Пере́спа Рожищенського р-ну (»...ze wsi Perespy», 1681 p.) має аналогічні 
відповідники на Ровенщині, Львівщині, а також у Білорусі: Пярэ́спа (Брестська і 
Могильовська обл.). Пор. також деякі мікротопоніми: поле, урочище Пере́спа (відповідно в с. 
Смородськ, Чаква Дубровицького р-ну Ровенської обл.), переправа Пере́спа (с. Ветли 
Любешівського р-ну Волинської обл.); сюди ж і гідронім р. Пере́спа в бас. Горині п. Прип’яті 
п. Дніпра. Наведені назви походять від апелятива переспа, зафіксованого ще в літописних 
джерелах: 1146 р. «и поидоша Новоугородоу. и пришедше сташа переспы». В «Словарі 
української мови» Б. Грінченка ця лексема наведена в значенні «пересип; земляний насип». 
Спорідненими по відношенню до неї виступають: укр. діал. ви́спа «острів» (пор. блр. выспа 
«піщаний острів», рос. діал. выспа «острів», пол. wyspa «те саме», ч. výspa «острів; мис»), 
відображене у місцевих назвах: сінокіс Ви́спа (с. Малі Телковичі Володимирецького р-ну 
Ровенської обл.), урочище Ма́ркова ви́спа (с. Медин Підволочівського р-ну Тернопільської 
обл.) та ін.; блр. діал. на́спа «насипаний земляний вал», рос. діал. на́спа «земляний насип», 
пол. naspa «мілина, мілководдя в річці», пор. ще с. На́спа на Гомельщині (Білорусь), хутір 
На́спи (Рокитнівський р-н Ровенської обл.), сінокіс На́спа (с. Собіщиці Володимирецького  
р-ну цієї ж обл.) і под. Сюди ж належать й блр. діал. за́спа «підвищення серед болота, 
піщаний острів серед води», пол. zaspa «насип; дюна», від яких утворені ойконім с. За́спа 
(Гомельська обл.), Ко́нча За́спа — передмістя Києва і под., а також укр. приспа-призьба, блр. 
діал. пры́зба «земляний насип уздовж зовнішніх стін будівлі», пол. przyspa «піщаний насип»: 
«І дід, і баба у неділю На призьбі вдвох собі сиділи» (Т. Шевченко). 

Апелятиви переспа, наспа, виспа, приспа, заспа, похідні від *per-sъра, *na-sъра, *vy-
sъpa, *pri-sъра, *za-sъpa, сягають праслов’янського *sypati «сипати», пов’язаного 
чергуванням голосних у корені з *suti (<*supti), *sъpo, пор. д.-рус. сути, съпу «сипати». 

У колі наведеної лексики мотивована й семантика основи літописного міста 
Пересопница (1149 р.; Ровенська обл.), похідного від *пересопница, із *persърьnica, пор.  
д.-рус. пересъпъ «земляний насип, вал». 

 
Лудин 
Цей населений пункт Володимир-Волинського р-ну згадується в «Описі 

Володимирського замку» 1545 р.: Ludin. За структурою назва стоїть в одному ряду з 
Жидичин, Тумин, Боратин, Кривлин, Хорохорин тощо, — тобто в ній вичленовується основа 
Луда, оформлена за допомогою присвійного суфікса –ин. Антропонім Луда, що 
функціонував, очевидно, як глузливе прізвисько, за матеріалами «Словника давньоруських 
особових власних імен» М. М. Тупикова (СПб., 1903), фіксується з XV ст. Його семантика 
мотивована з боку апелятивної лексики: рос. діал. луда́ «надокучлива людина», лу́ди́ть 
«обманывать», блр. лудзі́ць «лаяти, сварити», д.-рус. лудыи «нерозумний, дурний, схв. луда 
«блазень; дурень», лудоӯман «недоумкуватий», лудити се «пустувати, придурюватися; 
поводитися нерозумно», слвн. lûd, lûda «божевільний», lûdek «дурень», ч. luditi «зманювати, 
спокушати», слвц. lúdit’, пол. łudzić «те саме». Можливо, саме через це прізвисько Луда та 
похідні так рідко вживалися для творення ойконімів, пор., наприклад, с Лудзічы, Лудчыцы 
(тричі) — відповідно в Гродненській та Могильовській областях Білорусі, Лудина Гора — в 
колишній Московській губернії тощо. 

 
Черче 
У такій формі досліджуваний ойконім Камінь-Каширського р-ну наведено в 

довіднику «Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 вересня 1946 р.» та 
пізніших виданнях. Одна з перших фіксацій назви цього поліського села сягає кінця XVI ст. 
Її знаходимо на сторінках історичної хроніки «Життя князя Андрія Михайловича Курбського 



в Литві і на Волині»: «...былъ привєдєнь счє(р)нча... «цко тє(с)л...» (1588 p.). Виходячи з 
наведеного контексту, можемо відновити вихідну форму назви населеного пункту — 
*Чернче, яка за структурою належить до топонімного ряду на -че: Велимче, Духче, Жмудче, 
Любче та ін. Подібні ойконіми відомі й за межами Волині, пор.: Купче, Стремільче — на 
Львівщині, Жабче — на Житомирщині, Хорче — на Ровенщині. Вони виникли шляхом 
поєднання індивідуально-посесивного суфікса -jь з основами відповідних антропонімів. У 
нашому випадку такою основою є особове ім’я чи прізвисько Чернець (Черньць), пор. рос. 
Чернец, 1493 р., ст.-пол. Czerniec (Michno Czhernyecz), 1471 p., сучасне прізвище Чернець 
(с. Острів Червоноармійського р-ну Ровенської обл.). Щодо антропоніма, то він міг бути 
утворений лексико-семантичним способом від апелятива чернець «монах» (ст.-укр. чєрнєць 
«те саме», 1481 p.), хоча тут не виключені й інші напрямки мотивації. Йдеться про укр. 
чернець «рослина Actaea spicata L.), блр. (туровське) чэрне́ц «чорнота?», ст.-чеськ. črnес 
«чорний», схв. црнац «вид нариву», слвц. čr̂nec «чорний хліб» тощо. Пор. ще російську 
загадку: Чернец молодец, по колена в золоте (Горщик у печі), наведену В. Далем. 

Таким чином, сучасна назва села Черче виникла з первісного Чернче в результаті 
спрощення групи приголосних, що обтяжували вимову. Подібне сталося й з ойконімом с 
Черчичі (двічі — в Луцькому та Володимир-Волинському р-нах), який є продовженням 
вихідного *Чернчичі.  

 
Маціїв 
Назва цього населеного пункту Ковельського р-ну пов’язана з особовим іменем Мацій 

(пор. ст.-укр. Мацhи, 1404 p., ідентичне ст.-пол. Maciej, 1293 p.), що підтверджується 
записом 1582 p.: «...до мацєєва». Однак не виключено, що в основі розглядуваного ойконіма 
лежить антропонім укр. Матій — розмовний застарілий варіант до Матвій. Пор.: «въ 
местечку Матhевh», 1586 p., урядник матєє(в)ски(й) григорє(й) петрови(ч), 1575 p., а також 
споріднені мікротопоніми: урочище Матеевъ буръ, 1593 р. (Володимир-Волинський р-н), 
поле Матієво (с. Озерськ Дубровицького р-ну Ровенської обл.) тощо. Можливо, що сучасна 
офіційна форма ойконіма утвердилась під впливом усної традиції. 

Від особового імені Матій за допомогою суфікса -к- утворено пестливе ім’я Матійко, 
від якого походить назва с. Матійки Маневицького р-ну. Очевидно, форма Матійки постала 
також у результаті «боротьби» двох варіантів. Так, на карті Волинського воєводства 1629 р. 
значиться Матвійки, а в дещо пізнішому документі 1707 р. — *Матійки (Матийки): «ze wsi 
Matyek», «we wsi Mytyikach», «poddanych Matyikowskich», «gromady Matyikowskiej». 

 
Колпитів 
Ойконім с. Колпитів (Локачинський р-н) засвідчений історичними пам’ятками 

починаючи з XV ст.: «s Kołpytewa», 1545 р.; «зъ ыменя ...Колпытова», 1566 р.; «зымє(н)... 
ко(л)пытова», 1569 р.; «з села Колпытова», 1615 p.; «w Kołpytem, do wsi Kołpytego», 1702 p. 
Назва цього населеного пункту цікава для нас з точки зору відображеного в ній рідкісного 
для слов’янського антропонімікону особового імені (чи прізвиська) *Колпитъ, яке за 
структурою (Кол-п-ит-) можна зіставити з Милитъ (Милить Федоръ Гридинъ, XV ст.; 
фіксується в Новгородських писцових книгах), Dobrita (1265 p.; відзначене в середньовічних 
німецьких історичних джерелах), * Любитъ — приховане в ойконімах Любитів — на 
Волині, Любитово — в Новгородській обл., і под. За походженням *Любитъ, Милитъ, 
*Колпитъ — прикметники з малопродуктивним для східнослов’янських мов суфіксом -it-, 
пор. укр. сердитий, рос. именитый, маститый тощо. За спостереженнями дослідників, 
прикметники такої структури більш поширені в чеській, словацькій, сербохорватській та 
словенській мовах. 

З огляду на семантику антропооснова *Колп (пор. блр. Коўп, н.-луж. Kolp, словен. 
Kevp) може розглядатися в колі апелятивної лексики: укр. ковп «качан, стебло», рос. діал. 
колпа «шапка, ковпак», болг. діал. кулп «ручка посудини», пол. діал. kołp «пасмо волосся, 
чуб» і под., — об’єднаної загальною ознакою опуклості, вигнутості, нерівності. Пор. ще укр. 



діал. ковпани́ця «полоз», рос. діал. колпо́вистый «зігнутий, кривий (про дерево)». Однак 
говорити що-небудь конкретне про безпосередню мотивацію антропоніма *Колпитъ 
сьогодні важко. 
 


