
ЗВІДКИ ПІШЛА НАЗВА СЕЛА? 
 

Радовичі 
В Іваничівському р-ні Волинської обл. відмічається значна густота ойконімів на -ичі — із 
п’ятдесяти шести назв п’ятнадцять мають таку структуру: Білячі, Будятичі, Осмиловичі, 
Переславші та. ін. 

Назва с Радовичі вперше згадується в «Описі Володимирського замку» 1545 p.: 
«iminia ich Radowicz». Фіксації в інших історичних документах донесли її до наших днів 
незмінною. Твірною основою для цього ойконіма могло бути особове ім’я Радь, утворене 
від одного з двоосновних імен типу Радославь і ускладнене за допомогою структурного 
сегмента -ое-. Про можливість існування такого імені свідчать назви поселень Радячі, 
Радівка, Радівці, Радів на території України. Однак імовірно, що назва с Радовичі 
безпосередньо пов’язана з іменем Радовъ — усіченим варіантом повного імені 
Радовидь(Радовить, Радовуй і под.), пор., наприклад, ст.-пол. Radowit, 1) 36 p., Radowuj, 
1222 p. Підтвердженням цієї думки є наявність паралельних утворень, а саме: *Радомъ < 
Радомиль (болг. Радомил, ст.-пол. Radomyły); болг. Радос <Радослав. Про активність 
розмовних варіантів особових імен на зразок Радобъ, Радовъ, Радомъ, Радосъ свідчить їх 
відображення в ойконімії, наприклад, Радовель — на Житомирщині, Радомля — на 
Сумщині, Радамля — в Гомельській і Могилівській обл. Білорусі, Радобичі — в 
Орловській обл. Росії та ін. 

Зважаючи на те, що назви поселень на -ичі мають глибоке історичне коріння (перші 
утворення сягають періоду племінного співжиття слов’ян) і враховуючи їх високу 
частотність на обмеженій території, ойконім Радовичі (< Радовичі чи Радовичі) можна 
віднести до старожитніх. 

Святослав Вербич  
 

Чорнухи 
Назва поселення в Полтавській обл. — батьківщини відомого українського письменника і 
філософа Григорія Савича Сковороди. За матеріалами писемних пам’яток воно засноване 
на початку XVII ст. Як Czernouka позначене в «Иностранных картах и атласах XVI и 
XVII вв., относящихся к Южной России». У основі цього найменування — антропонім 
Чорнух/Чорнуха, відомий як українській, так і деяким іншим слов’янським мовам: 
Чернуха — прізвище в с Лип’янка Черкаської обл., блр. Чарнуха, XVI ст., рос. Чернуха 
Ефремов, XVI ст., ст.-пол. Czamuha жін., 1492 p. тощо. Так могли прозивати 
першопоселенця чи власника земельних угідь. У свою чергу антропонім укр. Чернуха і 
под. мотивований відповідною апелятивною лексикою, пор., наприклад, укр. чорнуха 
«риба Scardinius erythrophthalmus», рос. чернуха «кличка чорної корови, курки і под.», 
чеськ. čemucha «чорна корова, коза», слвц. cemucha «чорна жінка» та ін. 

Враховуючи особливості відтопонімного словотвору, від назви с Чорнухи твориться 
прикметник Чорнуський, а значить: Чорнуська с/р, Чорнуська школа тощо, а не 
Чорнухинська, як це практикується сьогодні. 
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