
ВІКТОР ШУЛЬГАЧ 
НА ТОПОНІМІЧНІЙ КАРТІ ВОЛИНІ. VI 

 
Боратин 

Ойконім с. Боратин (сюди ж і с. Великий Боратин) Луцького р-ну фіксується в 
історичних документах уже з середини XVI ст.: «z Boratynia, z Borotynia, z Borotyna» 
(1545 p.), «от Боротина» (1583 p.), «к грунту его Боротинского» (1591 p.), «do Boratina» 
(1664 р.). Він має аналогічні відповідники за межами України (сс. Борятино — в колишніх 
Калузькій, Костромській, Московській, Рязанській, Смоленській губ., Bořetin — у Чехії, 
Borzẹcin — у Польщі), які походять від особового імені Борята (>Бората — з діалектним 
ствердінням р’) + суфікс -ин-. Борята (ч. Bořata, п. Borzẹta) є похідним від якогось з 
двоосновних імен типу Боримиръ, Бориславъ і сягає праслов’янської доби: *Borẹta. 

 
Брани 
Назва поселення в Горохівському р-ні, відомого з середини XVI ст.: «част всего 

имhнья Бранъ; именя моего Брян» (1540 p.), «z Brań» (1545, 1552 pp.), «зъ Бранъ» (1569 р.), 
Браны (1573 р.). Споріднена з ойконімами сс. Бранів (Львівська, Рівненська обл.), Бранава 
(Білорусь), Вrапу — в Чехії, що свідчить на користь її давності. За структурою Брани — 
форма множини від особового імені Бран/Брана, відомого практично всім слов’янським 
народам: укр. Браны, дворяни (XVI ст.), схв. Брана, ч. Вrапа, нл. Bran, Вrапа, ст. п. Вrопа 
(1442 р.); пор. також похідні бр. Бранецъ, болг., схв. Бранко, ст.п. Bronek (1389 р.), серб. 
Branilo, Branko, сучасне волинське прізвище Бранчу́к (сс. Хотивель, Рудка Старовижівського 
р-ну) тощо. В свою чергу, ім’я Бран/Брана є усіченим компонентом від двоосновного імені 
на зразок схв. Бранимир, Бранивой, ст.ч. Branisúd і под. На східнослов’янському мовному 
ґрунті форма Бран / Брана < *Боронимиръ тощо могла виникнути під впливом 
церковнослов’янських імен типу Владимиръ. 

 
Воютин 
Незважаючи на досить пізні фіксації цього ойконіма Луцького р-ну (1551 р.: «на именю 

моемъ отчизномъ Воютине»; 1632 p.: «з Воютина»), він, безперечно, належить до числа 
старожитних. Як і споріднені назви сс. Воютичі (Львівська обл.), Воютино (колиш. 
Владимирська губ. Росії), Воютин пов’язаний з особовим іменем Воюта (з додаванням 
посесивного суфікса -ин). Останнє є похідним від якогось з двоосновних імен типу Войборъ, 
Войданъ, Войнегъ тощо. Щодо структури Воюта співвідносне з друс. Малюта, слн. Laduta, a 
Wojuta, ч. Bohuta. Пор. також сучасні українські прізвища Іванюта, Івасюта, Пасюта, 
Малюта та ін., у яких суфіксальне -’ут- ужите в зменшувально-пестливому значенні. 

 
Дольськ 
Село Дольськ Турійського р-ну (історично — Старий Дольськ) фіксується джерелами з 

І пол. XV ст.: Dolsk (1432 p.), «oy дользкu»; «имhнь" дользска; к дольсзкой ц
~
ркви» (1440 р.), 

«имєньє дєдичное Долско; Долзко» (1539 р.), «з двора.. Долзка и волости Долзкой» (1567 р.). 
Ця назва має відповідники на південно- і західнослов’янських землях: Dolsko (Словенія), 
Dolsk (Польща), Dolsko (Чехія), що дає підстави віднести її до праслов’янського лексичного 
фонду: *Dolьskъ(jь). Топооснова Дол- може зіставлятися з укр. діл «низ, долина», рос. діал. 
дол «низ», «низовина, міжгір’я», «яма, рів, могила», «яр», бр. діал. дол «низовина» з 
близькими лексико-семантичними відповідниками практично в усіх слов’янських мовах. 
Можна припускати, що населений пункт Дольськ отримав таку назву в зв’язку з якимись 
специфічними особливостями ландшафту. Як опозицію до цього ойконіма пор. назву 
с. Горішнє в Горохівському р-ні та ідентичні відповідники на Львівщині і Полтавщині при 
укр. горішній «розташований на високому місці або на горі». 

 
 



Загадка 
Колишній хутір Загадка належав до Мокрецької с/р Турійського р-ну, зараз не існує. 

Ця назва має аналогічні відповідники в місцевій мікротопонімії: урочище Зага́дка (с. Черськ 
Маневицького р-ну), поле Зага́дка (с. Заріччя цього ж р-ну), куток села Загадки́ (с. Дроздні 
Ковельського р-ну) та ін. Очевидно, наведені топоніми є результатом позиційного 
одзвінчення д < т після занепаду зредукованого ъ (:*загатъка) і сягають апелятива ‘загатка, 
спорідненого з укр. діал. га́та, га́тка, зага́та «гать», рос. діал. зага́та, зага́тка «гребля», 
блр. зага́та «яма або канава, водне або болотисте місце, завалене камінням і землею» тощо. 
Пор. з цього приводу географічні назви: куток села Зага́тка (с. Садів Луцького р-ну 
Волинської обл.), сінокіс Зага́ття (с. Мельниця Ковельського р-ну цієї ж обл.), поле Зага́ть 
(с. Світязь Любомльського р-ну цієї ж обл.) і под. 

 
Залаззя 
Назва с. Залаззя Любешівського р-ну (1662 р. — «wieś Zsłazie») може зіставлятися з 

аналогічним ойконімами Залаззя (Мінська обл. Білорусі), Zalazje (Боснія і Герцеговина), з 
нею споріднені Załazy — назва поселення в Польщі, Залаз, Залазі — мікротопоніми в 
с. Заболоття Любомльського р-ну Волинської обл. та Переброди Дубровицького р-ну 
Рівненської обл. тощо. 

Щодо структури Залаззя може співвідноситися з волинськими ойконімами Запілля 
(Ратнівський, Любомльський р-ни), Заболоття (Ратнівський, Володимир-Волинський, 
Любомльський р-ни), Залужжя (Володимир-Волинський р-н), Запруддя (Камінь-
Каширський р-н), Заріччя (Володимир-Волинський р-н) та ін., тобто назва утворена 
суфіксально-префіксальним способом від основи -лаз-: *za-laz-ьje. Основа ця широко 
представлена в складі географічних назв, у першу чергу, дрібних об’єктів: урочище Лази 
(с. Данчиміст Костопільського р-ну Рівненської обл.), сінокіс Лази (с. Свитязь 
Любомльського р-ну Волинської обл.), вигін Лаз (с. Сеньковичі Іванцевицького р-ну 
Брестської обл. Білорусі), Лаз, Попов лаз — місцеві назви в Болгарії, сс. Láz, Dólni Lа́z, Starý 
Láz, Lazec — у Чехії та ін., тобто є підстави говорити про спільнослов’янську топооснову 
Лаз. Видається можливим відновлювати її первісне значення, виходячи з укр. (карпат.) лаз 
«сіножать, поляна в лісі», «ділянка лісу, викорчована під оранку або пасовище», 6р. (брест.) 
лаз «болотистий луг», д.-рус. лазь «лісова доріжка; розкорчована ділянка лісу, підготовлена 
для оранки», макед. лаз «розкорчоване місце», слн. laz «пасовище в лісі», п. łaz «ділянка 
землі, підготовлена для оранки шляхом випалювання кущів» та ін. Наведена лексика так чи 
інакше пов’язана з процесом обробітку землі, її первісне значення «видирати, вирізувати, 
розчищати». Назва с. Залаззя, таким чином, початково могла означати «поселення за лазом». 

 
Копилля 
Одна з перших згадок про цей населений пункт, що в Маневицькому р-ні, приходиться 

на 1527 p.: «u Копылахъ» (Архів Сангушків). Копилля не є ізольованою лексичною 
одиницею: для зіставлення можна залучити також ойконіми Копилів, Копили — в Україні, 
Копыл, Копыли, Копылье, Копыл Новый — у різних регіонах Росії, Капыль, Капылы — в 
Білорусі, Kopilo, Kopilje — в Чорногорії, Kopyłów — у Польщі та ін. 

Досліджувана назва досить часто потрапляла на сторінки історичних джерел. Так, 
протягом XVI-XVII ст. відзначено форми: «в Копылех (1538 p.), «w Kopylech» (1552 p.), «Na 
Kopylech; w Kopylir, ludzie Kopylskie» (1558 p.), Копыл (1564 p.), «в селh Копылh» (1569 p.), 
«съ Копылова» (1594 р.) тощо. І лише з 1654 р., за нашими спостереженнями, з’являється 
варіант, близький до сучасного — «место и замокъ» Копылле», хоча через півстоліття — в 
документі 1703 p. — читаємо «wsi Kopyla». На військово-топографічній карті Волинської 
губ. (1855 p.) фіксується назва Копыля, в Географічному словнику Царства Польського — 
Коруlе. Враховуючи різнобій варіантів, слід, очевидно, звернутися до фіксації 1527 p., яка 
дає підстави відновити початкову форму топоніма — *Копили. Сучасне Копилля (як збірна 
назва) могло виникнути аналогічно до назви с. Іваннє в Дубнівському р-ні Рівненської обл. 



— з первісного Івань. 
За структурою *Копили — множинна форма від антропоніма Копил, відомого в 

східнослов’янському іменнику XVI-XVIII ст.: Копил, Копыл, Капыл, похідні — Копылко, 
Копылец тощо. Пор. також сучасні прізвища Копиле́ць (с. Рудники, с-ще Колки 
Маневицького р-ну Волинської обл.), Копил, Копилов — на Рівненщині; Копи́л — прізвисько 
в с. Тубільці Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл. і под. Не виключено, що 
значення антропоніма Копил пов’язане з укр. діал. (карпат.) копи́л «дитина», «позашлюбний 
син», (буковин.) копи́л незаконнонароджений син», семантично близьких болг. діал. копиль 
«хлопчик», копиле «позашлюбна дитина», мак. копиле, схв. kopilo, слн. коруl’ з ідентичним 
чи близьким значенням. Воно кваліфікується як вторинне, що виникло на основі 
метонімічного переносу: «незаконнонароджена дитина» ← «побічний пагін, паросток», пор., 
наприклад, блг. діал. копило «відросток кукурудзи, який вилучається (виривається), оскільки 
в гнізді їх декілька». 

 
Мильці 
Село Мильці Старовижівського р-ну, наскільки вдалося простежити, відоме в 

історичних документах з середини XV ст.: Milcze (1463 р.), «манастир# Мhлєц» (1552 p.), 
Милєць, Мєлцам, Мєлєцъ (1533 p.). «кu Мєльцамъ, w Milcach, w Milcech» (1542 p.), «u 
Мhльцох» (1547 p.), «монастырь Мелцы, збудованый въ пущи надъ рекою Турею» (1593 р.). 
Назва ця має аналогічний відповідник на Полтавщині, може зіставлятися з ойконімами 
Мильцево, Мильцово, Мильцова — в різних регіонах Росії тощо, пов’язаними з особовим 
іменем *Милець (*Мильць). Пор.: бр. Милецъ Черневич в «Описі Мозирського замку» (1552 
р.), блг. Милец (XIV ст.), серб. Милць (XIII ст.) — похідні з суфіксом -ець від першого члена 
двоосновних імен типу п. Mіłobrat, Mіłowit, ч. Milbud, серб. Милгост, Милдруг і под. З огляду 
на структуру назва с. Мильці стоїть в одному ряду з такими волинськими ойконімами, як 
с. Яківці (Ківерцівський р-н), хутір Творці (належав до с. Зарудче Камінь-Каширського р-ну) 
та ін. 

 
Рахова 
Колишній хутір Рахова належав до Жирицької с/р Ратнівського р-ну. Цей ойконім 

цікавий з точки зору збереженого в ньому антропоніма — особового імені Pax, що 
підтверджується друс. Рахъ (1281 p.), ч. Рахо, Раха, болг. Pax (XVIII ст.). та ін. Ім’я Pax 
утворилося в результаті додавання суфікса -х до першого члена двоосновних імен, в 
основному до односкладових скорочень: Рах < Ра-т(о)—< Ратомиръ, Ратиборъ аналогічно 
до Мих < Мил(о) — <Милонhгь або Ми-р(о) — < Мирославъ тощо Воно було досить 
продуктивним у слов’янському іменнику, про що свідчать географічні назви: поле Рахово 
(1538 p.), воно ж у документі 1541 р.: «к сєножатєм дворным Пєсочєнским до Рахова» (в 
районі сс. Мельниця, Пісочне Ковельського р-ну Волинської обл.), насип Раховъ (в околицях 
с. Поворськ цього ж р-ну), куток села Раховське (с. Підріччя Камінь-Каширського р-ну 
Волинської обл.), Рахів — ойконім на Закарпатті, Рахавец, Рахавічы (двічі) — назви 
поселень у Білорусі, Рахово — ойконіми в колишніх Ярославській, Новгородській, 
Псковській, Смоленській губ. Росії, Rachоw — топонім у Польщі та ін. Досліджувана назва с. 
Рахова могла означати «поселення, засноване жителем на ім’я Pax» (суфікс -ов- ужитий тут 
у присвійному значенні). 

 
Судче 
Як свідчить «Історія міст і сіл УРСР. Волинська область» (К., 1970. — С. 468), село 

Судче Любешівського р-ну згадується в писемних джерелах уже з 1287 р. За словотвірною 
будовою Судче належить до ряду таких волинських назв населених пунктів, як Духче, Жабче, 
Любче, Кобче, Жмудче тощо. Топоніми на -че, як правило, відантропонімні, часто в них 
приховані рідковживані чи забуті дохристиянські імена, які збереглися лише в географічних 
назвах. Цей факт є досить важливим, у першу чергу, для історичної лексикології. 



Назва поселення Судче походить від особового імені *Судець (*Судьць), оформленого 
за допомогою індивідуально-посесивного суфікса -j(ь). Очевидно, носієм цього імені був 
землевласник чи першопоселенець у даній місцевості *Судець є зменшувальним чи 
пестливим варіантом до *Судъ, яке в свою чергу, сягає першої частини двоосновних імен 
типу Судимиръ, Судивой, Судиславъ і под. Крім *Судець, у слов’янських народів відзначені й 
інші похідні від основи Суд-: Судик, Судко, Судичь, Судило, Судята, Судоха та ін. Пор. 
також сучасне волинське прізвище Судю́к (с. Ревушки Турійського р-ну). 

 
Хрипаличі 
Назва с. Хрипаличі Володимир-Волинського р-ну належить до структурного 

топонімного ряду на -ичі. В її основі — ім’я чи прізвисько засновника поселення (? роду) 
Хрипаль, споріднене з антропонімами: рос. Хрипъ (Новгородські писцові книги, т. V. — С. 
392), Хрипун, 1409 р., Хрипунов, кін. XV ст. (Веселовский СВ. Ономастикон. — С. 343), бр. 
Хрыпач «людина з хриплим голосом», сучасними українськими прізвищами Хрипун (с. Гута-
Перейма Сарненського р-ну Рівненської обл.), Хрипливий (с. Пеняки Бродівського р-ну 
Львівської обл.) і пов’язане з дієсловом хрипіти. 

Назва с. Хрипаличі досить пізно відбита на сторінках історичних джерел: «село 
Хрипаличи зъ млыномъ», «до млыновъ Урыпалицъкихъ, Петиденъскихъ» (1593 р.), «з 
Хрипалич» (1613 р.), однак, виходячи із структури, може бути віднесена до архаїчного шару 
слов’янських ойконімів. За межами Волині з нею споріднені назви поселень Хрыпалева — на 
Могильовщині, Хрипачи — в Колишній Вітебській губ., Хрипелево, Хрипели, Хрипуново — в 
Росії тощо. 

 
Хутомир 
Ця назва населеного пункту в Любешівському р-ні (як і похідна від неї — Хутомирець) 

належить до старожитньої слов’янської топонімії. Вона сягає первісного «Хотимиръ (у < о в 
ненаголошеному складі; кореневе о — результат аналогії до назв типу Любомль; р’ > р) і 
утворена від особового імені Хотимиръ + присвійний суфікс -jь. Для порівняння можна 
вказати географічні назви Хоти́мир — поле в с. Кукли Маневицького р-ну Волинської обл., 
Хотимир — село в Тлумацькому р-ні Івано-Франківської обл. Chotěmiř — поселення в Чехії 
та ін. Особове ім’я Хотимиръ (пор. стп. Chocimir, стч. Chotimír) належить до 
праслов’янського лексичного фонду: *Xotimirъ. 

 
 


