ВІКТОР ШУЛЬГАЧ
НА ТОПОНІМІЧНІЙ КАРТІ ВОЛИНІ V
Бихів
Назва с. Бихів Любешівського р-ну, утворена за допомогою суфікса належності -ів, цікава з
точки зору відображеної в ній антропооснови Бих-. Її можна порівнювати з сучасним
українським прізвищем Бих, відомим на Рівненщині (м. Радзивілів), Львівщині (с. Стоянів
Радехівського р-ну), а також рос. (новгород.) Бихъ, 1495 р., д.-п. Bych, 1403 р. тощо. Відомо,
що за допомогою суфікса -х-, який має відтінок здрібнілості, утворювалися особові назви від
перших компонентів двоосновних імен, як правило, усічених. Наприклад, Брах могло
виникнути від Бра(т)-, із Братомиръ, Рах — із Ра(т)-, пор. Ратиборъ, Мих із Ми(л)- або
Ми(р)-, пор. Миловидъ, Мирославъ і под. Щодо особового імені Бихъ, то не виключено, що
воно сягає основи Би(т)-, із Битомиръ.
Голятин
Поселення Голятин Горохівського р-ну фіксується історичними пам’ятками вже з
середини ХVI ст.: «z Holatyna», 1545 р.; «з Голятина», 1594 р.; «зъ ... Голятиномъ», 1596 р.
Пізніше воно було поділене на Горішній Голятин (сучасне с. Горішне) і Дольний Голятин
(нині об’єднане з с. Горішне), а сама назва таким чином зникла з топонімічної карти області.
Розглядуваний ойконім був об’єктом уваги О.Стрижака, який вбачає тут безпосередній
зв’язок з літописною голяддю, «відомою ще К.Птолемею як галінди» — одне з балтських
племен (див.: Стрижак О. С. Етнонімія Птолемеєвої Сарматії. — К., 1991. — С. 47). Таке
чисто формальне зіставлення, не обґрунтоване з огляду на фонетику і словотвір, викликає
заперечення.
Досліджувана назва не поодинока в східнослов’янському топоніміконі. Так,
с. Голятин відоме в Закарпатській обл., с. Голятино — на Ярославщині, Голяткино — на
Новгородщині, Голяты — в колишній Смоленській губ. Усі вони є похідними від
антропооснови Голят- (Голята), яка репрезентує виразний с л о в ’ я н с ь к и й
словотвірний тип із зменшувальним суфіксом -ята. Пор. д.-рус. імена Вышата, Жирята,
Тьшата, Путята, ст.-укр. Гордята, Жидята; Гостята — з новгородської берестяної
грамоти № 9, яку датують ХІ-ХІІ ст., та ін. У сучасному українському антропоніміконі, за
спостереженнями Ю. Редька, їх збереглося небагато: Конят, Миков’ят, Щурат та деякі інші.
Від основи Гол-, пов’язаної з голий, особового імені *Голята виникло чимало похідних,
наприклад, Кирилл Голый, 1470 р. (Новгород), Голятин Яков, селянин, 1612 р. (Новгород),
Голищук, 1915 р. (с. Адамчуки Любомльського р-ну Волинської обл.), Несторъ Голецъ, 1929
р. (с. Черче Камінь — Каширського р-ну цієї ж обл.), Голиш (с. Данчиміст Костопільського
р-ну Рівненської обл.) та ін. Таким чином, назва с. Голятин є слов’янським утворенням з
суфіксом належності -ин від антропоніма *Голята.
Лобна
Назва с. Лобна Любешівського р-ну належить до топонімного ряду: с. Лобно — на
Псковщині, оз. Лобна́е — в Білорусі, ур. Лоб (с. Гірка Полонка Луцького р-ну Волинської
обл.), ур. Лоба́ха (с. Залав’є Рокитнівського р-ну Рівненської обл.), ліс Лоба́ч (с. Шлапань
Любешівського р-ну) та ін. За походженням це відносний прикметник лобний (-а, -е),
утворений за допомогою суфікса -н- від географічного терміна лоб. Останній фіксується в
діалектах східнослов’янських мов у значеннях: «горб, на якому немає рослинності»
(Хмельницька обл.), «крутий схил гори», «гола вершина», «рівнина на узвишші»
(Чернігівсько-Сумське Полісся), «горбак, підвищення» — на території Білорусі, «крутий
берег, мис» у російських говірках тощо. Ймовірно, що й досліджувана назва сягає місцевого
апелятива лоб, однак його конкретне значення нам невідоме. Перенесений із сфери
анатомічної номенклатури в географічну, лоб функціонує як географічний термін поряд з
нога, рука, губа, криж, око та ін., пор., наприклад, око «озеро» на Рівненщині. Він

відображений також в антропонімії: Лоб, 1624 р. (Новгород), Лобач (с. Удрицьк
Дубровицького р-ну Рівненської обл.) і под. — і, природно, через антропонімне
посередництво, в топонімії: курган Ло́бова гора (с. Симонів Гощанського р-ну Рівненської
обл.), сінокіс Лобачи́ха (с. Нові Червища Камінь-Каширського р-ну Волинської обл),
с. Лабачы — на Гродненщині та ін.
Таким чином, назва с. Лобна первісно могла означати «поселення на узвишші, на
підвищеному місці».
Мерва
Ойконім с. Мерва Горохівського р-ну відомий принаймні з 1545 р. («z Merwi», опис
Луцького замку). Наскільки вдалося простежити, це поодинока назва на терені України. Її
можна розглядати як похідну від топографічного терміна мерва, відомого в українських
(поліських) говірках у значенні «земля, розм’якшена водою», «розріджений водою чорний
донний ґрунт», «калюжа, в якій валяються свині», «грузьке, хитке болото». Подібна чи
близька семантика властива також блр. мерва «драглисте болото», ч. mrva «гній», слн. mrva
«те саме». Таким чином, поселення могло отримати таку назву у зв’язку з якимись
локальними особливостями місцевого ландшафту. З точки зору типології тут доцільне
зіставлення з назвами населених пунктів на зразок Болото (Львівська, Рівненська обл.),
Гнійне (Волинська, Львівська, Рівненська обл.), Кальне (Тернопільська обл.) тощо.
Мукошин
В одному з номерів газети «Нове життя» за 1988 р. промайнула замітка про те, що
назва с. Мукошин Любешівського р-ну пов’язане з іменем язичницької богині
Макоші/Мокоші — покровительки рукоділля, життєвих благ і достатку. Мокош — це єдине
жіноче божество в давньоруському пантеоні, пам’ять про яке на Україні збереглася до
середини ХIХ ст. Пізніше, після введення християнства, її культ був замінений культом
Параскеви П’ятниці.
Додамо також, що думку про зв’язок назви поселення Мукошин на Волині, а також
Макошин — на Чернігівщині з Мокош без будь-якої аргументації підтримав О.Стрижак
(див.: Етнонімія Геродотової Скіфії. — К., 1988. — С. 88).
Запропоноване тлумачення буде на рівні гіпотези до тих пір, поки ми не доведемо, яким
чином форма Макошин (Мокошин) трансформувалася в Мукошин, або поки не віднайдемо
історично засвідчених варіантів ойконіма з голосним -а-(-о-) в основі. На наш погляд, назву
с. Мукошин можна виводити від особового імені чи прізвиська Мукоша, утвореного за
аналогією до Святоша, Плакоша, Гогоша, Малоша тощо. Суфікс -ош-, за спостереженнями
дослідників, у східнослов’янських особових назвах був малопродуктивним, значно ширше він
представлений в іменнику південних, а особливо західних слов’ян. Пор. також сучасні
волинські прізвища: Дорош, Савош, Федош, Кривош, Цехош та ін., в яких не важко впізнати
імена Дорофей, Сава, Федір тощо. Щодо імені Мукоша, можливо, воно було розмовним
варіантом до Мукосій. Пор. сучасне прізвище Мукосій (с. Українка Острозького р-ну
Рівненської обл.), а також історичні свідчення: Мукосhя, 1438 р. (в Актах Западной России,
т.1), Мукосей Грихно, селянин, ХУ ст. (Новгород) і под.
Твориничі
Населений пункт с. Твориничі Локачинського р-ну згадується в «Описі Луцького
замку» 1545 р.: «...s Tworynicz...». Ця назва належить до словотвірного топонімного типу на
-ичі, одного з найархаїчніших на території слов’янського заселення. В її основі — особове
дохристиянське ім’я *Творина/*Твориня, утворене за допомогою суфікса -ина/-иня від
основи Твор-. Цей суфікс з відтінком здрібнілості представлений також в особових іменах:
д.-рус. Добрыня, 1177 р., схв. Dragina, Tvrdina, слвн. Bratina, Živina та ін. Компонент Творможна розглядати як складову частину двоосновного імені, наприклад, Творимир, яке

фіксується давніми слов’янськими пам’ятками. Пор. Творимиръ, боярин, 1216 р.; *Творимиръ
— в новгородській берестяній грамоті № 82: ω(т) творимира» (ХII ст.), д.-п. Tworzymir,
ХIII ст. тощо. Це ж ім’я відображене й у назві поля Твори́мер в с. Завітне Ківерцівського р-ну
Волинської обл.
Устилуг
Село Устилуг Володимир-Волинського р-ну вперше згадується в Іпатіївському
літопису під 1150 р.: «..Из#славъ послалъ б#ше Оугры на покормъ Оустилогъ». Можливо,
що літописна форма є помилковою, оскільки подальші фіксації цього ойконіма, наприклад,
протягом 1555-1589 рр. засвідчують такі варіанти: «до Устилуга», «ув Устилузє», «в
Устилугу», «до Встилуга», «в сєлє Устилузє», «у Устилузh» і под., хоча в документах 1575
та 1585 рр. читаємо: «до Устилога», «ув Устилозє», «у Вустилозє». Вирішальним
аргументом на користь вихідного Устилуг є, на наш погляд, той факт, що село розміщене
біля впадіння р. Луг (Луга) до Західного Бугу. Звідси й безпосередня мотивація назви:
«поселення біля устя р. Луг». Пор. д.-рус. uсти~ «рукав річки», «гирло, місце впадіння
річки», ст.-укр. оустиє, оустїє «устя, гирло», укр. (діал.) у́с’т’а «місце, де сходяться дві
річки» і їх деякі реалізації в топонімії: переправа Ву́стє (с. Щитинь Любешівського р-ну
Волинської обл.), сінокіс У́стя (с. Нивиці Радехівського р-ну Львівської обл.), УстяПрип’ять — переправа на місці злиття Дніпра і Сожу (с. Старі Яриловичі Ріпкінського р-ну
Чернігівської обл.) та ін.
Локачі
Одну з перших згадок про цей населений пункт знаходимо в королівській грамоті,
даній князю Федорові Сангушковичу в 1543 р.: «съ церковью святого Николы въ Локачохъ».
Протягом ХVI ст. ойконім не раз потрапляв на сторінки історичних документів і фіксується в
таких формах: Łokaczi, 1545 р.; зъ Локачъ, до Локачъ, 1565 р.; в Локачохъ, 1572 р.; w
Łokaczach, 1585 р.; мє(c)то локачи, на стари(х) локача(x), 1595 р. тощо, — тобто назва села в
незмінному вигляді дійшла до сьогоднішнього дня. З граматичного боку Локачі́ — це
множинна форма від антропоніма Локач, можливо, прізвиська першого жителя чи
землевласника. Воно збереглося в назві поля Локаче́ва гора (с. Берестечко Горохівського
р-ну Волинської обл.), в сучасних прізвищах: Локачу́к (сс. Гнідава Луцького р-ну Волинської
обл., 1922 р.; Поляни Березнівського р-ну Рівненської обл.), Ло́кач (Білорусь), Lokač
(Югославія) — і утворене лексико-семантичним способом від відповідного апелятива, який
відзначений в деяких слов’янських мовах. Пор.: болг. локачь «хто хлебче, багато п’є»,
«пияка», македон. (розмовне) локач «пияка», ч. (старе) lokač «хто п’є великими ковтками», п.
(старе) łokacz «ненажера» та ін. Враховуючи специфіку відтопонімного словотвору (від
ойконіма Локачі́ утворюється прикметник локацький, що знаходить підтвердження в
історичних джерелах: «замок Локацкі́й», 1543 р.), правильно вживати назву району
Локацький, а не Локачинський, як це практикується сьогодні.
Велимче
Село Велимче (по-старому Велимчани) засноване, за місцевим переказом, близько
1500 р. вихідцями з сусіднього с. Датинь. Одна з перших офіційних згадок про нього датується
1565 р.: Wiełuncza — в «Описі Ратенського староства». Назва села належить до топонімного
ряду на -че, пор. на Волині сс. Кобче, Любче, Духче, Жмудче і под. Вона утворена за
допомогою суфікса належності -j- від особового імені *Велимець, зменшувальної форми від
*Велимъ. Останнє є усіченим компонентом двоосновного слов’янського імені Велимиръ, яке,
до речі, зафіксоване в «Слов’янському іменослові» М.Морошкіна (Спб., 1867. — С. 36).
Від ойконіма Велимче твориться прикметник велимчанський (з суфіксом — ан-ський; пор.: Дюмидъ Велимчанецъ, житель с. Черче Камінь—Каширського р-ну Волинської
обл.; 1929 р.), тому офіційна назва сільської ради повинна писатися Велимчанська, а не
Велимченська, як це прийнято сьогодні.

