
ВАСИЛЬ ЛУЧИК 
ПІВДЕННОСЛОВ’ЯНСЬКІ ЕЛЕМЕНТИ В ГІДРОНІМІЇ СЕРЕДНЬОГО  

ДНІПРО-БУЗЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ 
 
Чижмич 
Назва ставка Чи́жмич (с. Мартоноша Новомиргородськ. р-ну Кіровоградськ. обл.) має 
основу, яка не фіксується в активній апелятивній лексиці сучасних східнослов’янських мов. 
Лише в більш ранніх джерелах, зокрема в «Словарі української мови» за редакцією 
Б. Грінченка, знаходимо апелятив чижми «угорські чоботи чорні або червоні» та декілька 
похідних від нього: чиже́мки, чижма́к, зменш. чижмачо́к, чижма́р. Проте лексикографічні 
дані інших слов’янських і неслов’янських мов дають досить багатий матеріал з коренем 
чизм-/чижм-, що має значення «чобіт»: ч. і слц. čiżта, п. czyżma/čiżma, болт. чи́зма, схв. 
чи́зма, слн. čiżта, уг. csízma, рум. cízmǎ, молд. чи́змэ, тур. с̨izme та ін. Поширені в цих мовах і 
похідні з коренем чизм-/чижм-, але форма чижмич серед них не трапляється. Отже, постає 
питання про походження лімноніма Чижмич і його закріплення в мікрогідронімії 
досліджуваного ареалу. 

З погляду морфемної будови назви Чижмич видається можливим виділення кореня 
Чижм- і спільнослов’янського за походженням суфікса -ич. Але, як свідчить матеріал, 
модель чижм + -ич з деяких причин не могла реалізуватися на власне українському мовному 
ґрунті Відомо, що суфікс -ич (з псл. *-itjь) ще з часу свого виникнення характеризувався 
певним посесивним і демінутивним значенням і взаємодіяв з обмеженим колом іменних 
(переважно антропонімних) основ. Відзначені синтагматичні особливості в основному 
збереглися за суфіксом -ич і в українській мові, де він може приєднуватися до 
антропонімних основ: Хома — Хомич, основ деяких апелятивів з особовим значенням: пан — 
панич і надзвичайно рідко до ойконімних основ: Косів — косович. Що ж до досліджуваної 
назви, то на терені України не зафіксовано антропонімів, ойконімів чи відповідних 
апелятивів, які могли б при взаємодії з суфіксом -ич утворити лімнонім Чижмич. Не може 
розглядатися як твірна для досліджуваної назви основа ойконіма Чизма/Чезма і основа 
однойменної річки в колишній Пермській губернії через відсутність будь-яких контактів між 
населенням зазначеної території та жителями с. Мартоноша. 

Походження лімноніма Чижмич справедливо було б пов’язувати, на перший погляд, з 
двома мовами: 1) угорською (пор. згадуване тлумачення чижми «угорські чоботи чорні або 
червоні») або 2) турецькою. Саме на ці дві мови як джерело поширення апелятива чизма в 
більшості слов’янських мов указує В. Малек. На його думку, слово čіżта з угорської 
запозичене польською і чеською мовами, а з турецької — болгарською, словенською, 
сербохорватською та українською мовами. Додамо, що цей апелятив у сусідніх румунській 
та молдавській мовах запозичений, на думку Л. Тамоша, з угорської мови. Твердження 
В. Махека про проникнення слова чижми в українську мову з турецької, де османське cizma 
походить від göz- (спільнотюрк. gez- ~ kez- «гуляти, бродити, ходити тощо»), не викликає 
сумніву, оскільки активні контакти слов’ян з різними тюркомовними племенами 
простежуються протягом IV-XVIII ст. Природно, що такі довготривалі суспільно-історичні 
та міжмовні взаємини не могли не позначитися на лексичній системі української мови, в 
результаті чого в ній функціонує значна кількість тюркських запозичень, зокрема з турецької 
(османської) мови. І все ж стверджувати власне тюркське походження лімноніма Чижмич чи 
його безпосередню мотивацію однією з тюркомовних основ немає достатніх лексико-
граматичних (насамперед словотвірних) та екстралінгвістичних (відносно недавнє 
походження лімноніма) підстав. 

Комплексне врахування лінгвістичних та екстралінгвістичних чинників дає підстави 
вважати, що назва Чижмич виникла в південнослов’янському мовному середовищі. Село 
Мартоноша, на території якого знаходиться ставок з досліджуваною назвою, було засноване 
в 1752 р. як військове поселення (8-а рота гусарського полку) і входило в систему так званої 
Нової Сербії, покликаної колонізувати території на південь від Росії та охороняти їх від 



турків. Такі поселення комплектувалися переважно вихідцями з Північної та Північно-
Східної Сербії з незначною кількістю чорногорців, волохів, болгар, бесарабів та деяких 
інших народів. Напевно, саме сербські військові поселення й дали назву ставку Чижмич, 
який був утворений в Мартоноші (попередня місцева назва села — Єрьомина Балка). Для 
такого висновку є суттєві лінгвістичні підстави. Насамперед це те, що відповідні топонімні 
та антропонімні основи з коренем Чизм-/Чижм- знаходимо переважно в таких республіках, 
як Сербія, Боснія та Герцеговина. Пор. ойконім Čizma, Čizmici, антропоніми Čizmič, Čiżтаk, 
Čiżmárević, Čizmas («čizmar»), оронім Чизмани Луг. На терені інших слов’янських і 
неслов’янських народів подібні назви практично не вживаються. Виняток становлять 
згадувана вже назва Чизма/Чезма в колишній Пермській губернії та стара назва села 
Чижмичівка в колишній Херсонській губернії (сучасне с. Антонівка Братськ. р-ну 
Миколаївськ. обл.). Очевидно, лімнонім Чижмич виник семантичним способом (шляхом 
трансонімізації) на базі антропонімної основи, оскільки суфікс -ич відзначається 
надзвичайною продуктивністю саме в антропонімному словотворі сербохорватської мови. Не 
виключено, що назва Чижмич могла бути перенесена на ставок з іншого географічного 
об’єкта, але її відантропонімний характер і в такому разі практично не викликає сумніву. 
Певним доводом на користь такої думки може слугувати зафіксований ойконім Чижмичівка 
в колишній Херсонській губернії (до неї належало у свій час і с. Мартоноша), про 
відантропонімне походження якого свідчить формант -івк(а), а також активність у 
мікрогідронімії принципу номінації за відношенням водного об’єкта до окремих поселенців 
чи групи місцевих жителів. Пор. назви ставів Сорочиха, Адамович, Антона, Мальків та інші 
У зв’язку з вищесказаним процес виникнення лімноніма Чижмич може бути зображений 
таким чином: тур. c̨izmе́ > схв. чи́зма (čizma) > антропоніми Čízma > Čі́zmić > укр. лімнонім 
Чи́жмич. 

Щодо можливості утворення назви Чижмич інший шляхом, то вона є дуже 
малоймовірною, хоча й не абсолютно безпідставною. Мається на увазі виникнення 
досліджуваного лімноніма на базі апелятивної основи чизм-/чижм- з використанням суфікса 
-ич у демінутивному значенні або ж інших словотворчих засобів. Як зазначалося вище, 
суфікс -ич лише з незначною активністю міг взаємодіяти з основами апелятивів на 
позначення осіб у слов’янських мовах, а в сербохорватській ця модель відзначалася 
надзвичайно низькою продуктивністю лише в XII-XV ст. Тому відсутність демінутивів з 
суфіксом -ич і коренем чизм-/чижм- у слов’янських мовах є цілком природною. Лише в 
розмовній словенській мові фіксується демінутив жіночого роду čiżmička «чобіток», але його 
вплив на виникнення досліджуваної назви виключається через обмежену сферу вживання і 
граматичну невідповідність лімноніму. Навряд чи могла бути твірною для назви Чижмич 
розмовна форма čizmičja (варіант прикметника čiżmegija «чоботаревий, чоботаря, чоботарів» 
у сербохорватській мові), оскільки номінація географічних об’єктів за їх відношенням до 
особи як фахівця нехарактерна для мікрогідронімії досліджуваного ареалу. До того ж 
необхідно мати на увазі нерегулярність самої форми čizmičja в сербохорватській мові та її 
родову невідповідність формі номенклатурного імені. 

Ще одним шляхом утворення лімноніма Чижмич могла стати фонетична модифікація 
апелятива cizmica з демінутивним значенням у сербохорватській мові «чобіток» або ж 
відповідної географічної назви. Варіювання онімів типу Болотниця — Болотниче і 
виникнення форм на -ич(і) на базі основ -иц(і), -иц(я) характерне для багатьох слов’янських 
мов. Але це довготривалий процес, для визнання якого в нашому випадку немає достатніх 
підстав хоча б тому, що досліджувана назва відносно молода і не має варіантної форми на -
иц(і) чи -иц(я). Крім того, достовірністть подібного явища в гідронімії небезпідставно 
береться під сумнів окремими вченими (наприклад, О. М. Трубачовим). 

У зв’язку з аналізом лімноніма Чижмич звертає на себе увагу одна особливість 
гідронімів на -ич, на яку дослідники вже принагідно вказували. Як відзначив 
О. М. Трубачов, на терені Правобережної України в басейнах Дністра і Південного Бугу 
існує локалізована група гідронімів на -ич (Тікич, Вербич, Удич, Білич, Фролич, Вонич, 



Смотрич, Росич), щодо яких важко встановити функціональну та семантичну значимість 
форманта -ич, а значить можлива постановка питання про його специфічне гідронімне 
вживання. Лімнонім Чижмич за ареальною належністю входить до названої групи 
гідронімів, тому твердження про гідронімну функцію суфікса -ич поширюється і на нього. І 
все ж, на нашу думку, необхідно виходити з того, що навіть «особливе» в гідроніміці так чи 
інакше з’являється на ґрунті відомих у мові лексико-граматичних чи фонетичних процесів. 
Тому назва Чижмич, як і досі належним чином не досліджені гідроніми на -ич, повинна 
знайти пояснення саме в межах таких процесів. 

 
Букварський 
Ставок Букварський знаходиться на території с. Букварка Олександрівськ. р-ну 

Кіровоградськ. обл., яке також виникло на польсько-російсько-турецькому державному 
порубіжжі в період активного заселення степових земель України військовиками Нової 
Сербії (12-та рота гусарського полку). За своїм походженням лімнонім Букварський є власне 
українським відойконімним утворенням з надзвичайно продуктивним у мікрогідронімії 
суфіксом -ськ(ий). Але при етимологічному аналізі його основи постає питання про 
походження та внутрішню форму основи твірного слова. Історичні дані свідчать, що сучасна 
назва села Букварка виникла на базі словенського ойконіма Вуко́вāр, який, у свою чергу, 
походить від назви річки Вука і апелятива варош «місто». Структурно-фонетичні зміни в 
основі ойконіма, які знайшли відображення в лімнонімі, відбулися на власне українському 
ґрунті в результаті лексико-семантичного переусвідомлення невідомої для східних слов’ян 
внутрішньої форми слова Вуко́вāр і його заміни назвою з відомою основою Буквар 
(<Буковарь). Процес поступової заміни первинної назви Вуковар на Буковарь, а згодом і 
Буквар, очевидно, відбувався в живій мові протягом XIX ст., коли військові поселення Нової 
Сербії значно поповнилися корінним населенням, яке кількісно стало переважати південних 
слов’ян та інших переселенців з Балкан, Волохи, Бесарабії. В офіційних писемних джерелах 
зазначені зміни знайшли відображення на початку XX ст. Згодом до основи Буквар був 
доданий формант -к(а), який максимально наблизив ойконім Букварка до найбільш 
продуктивних в українській мові назв сільських населених пунктів. Очевидно, фонетичні та 
структурно-семантичні зміни в основі ойконіма відбувалися одночасно і в похідному 
лімнонімі. Принаймні таке явище характерне для мікрогідронімів Середнього Дніпро-
Бузького межиріччя, Пop., наприклад, с. Германівка > с. Гарманівка (після перемоги над 
фашистською Німеччиною) Компаніївськ. р-ну Кіровоградськ. обл. і, відповідно, став 
Германівський > став Гарманівський. 

Таким чином, лімноніми Чижмич і Букварський відображають один з численних 
міграційних рухів на терені Середнього Дніпро-Бузького межиріччя. На відміну від 
макрогідронімії України, де відсутні сліди південнослов’янського впливу, в мікрогідронімії 
такі сліди досить помітні. У зв’язку з цим стає очевидним той факт, що мікрогідроніми 
безпосередньо чи опосередковано можуть відображати таку суспільно-історичну чи 
культурно-лінгвістичну інформацію, яка з певних причин втрачена або не зафіксована в 
макрогідронімії. Тому актуальним і перспективним виявляється суцільне дослідження різних 
типів гідронімів певного ареалу в їх зв’язках і взаємодії з іншими власними назвами. 
 


