
ВАСИЛЬ ЛУЧИК 
ОБРАЗНА НОМІНАЦІЯ В ГІДРОНІМІЇ КІРОВОГРАДЩИНИ 

 
Назви водних об’єктів виникали внаслідок різних принципів і способів номінації. Особливе 
місце серед них займають ті гідроніми, які відбивають образне світосприйняття, а відтак і 
духовний світ слов’ян — творців тієї чи іншої географічної назви. 

До гідронімів такого типу належить назва джерела Богородиця в с.Вербове 
Голованівського р-ну. Основа твірного апелятива богородиця (буквально ‘та, що народила 
Бога’) розвинула в слов’янських мовах головним чином теологічні значення, виявивши 
продуктивність і в творенні слів інших семантичних груп, зокрема назв рослин, що цвітуть у 
серпні на свято Богородиці: пор. укр. богородщька трава, рос. богородицына ручка, 
богородская трава, богородичная трава, болг. богородичен бурен, богородична трева, 
богородично биле, богородични свещи та ін. Загальновідомого географічного значення, яке б 
активно використовувалось у гідронімній номінації, основа богороди’- /богородич- не 
виражає. Однак є підстави розглядати назву дж. Богородиця як семантичне утворення від 
апелятива богородиця. Мотивуючою в цьому процесі, очевидно, була така уявна ознака, як 
здатність Богородиці (Матері Божої) допомогти людині в скрутну годину, зокрема під час 
спеки, посухи тощо, коли дощ, інша прісна вода сприймалися як дар Божий. Пор. у зв’язку з 
цим поліський народний звичай, який зафіксувала з уст місцевих жителів С. М. Толстая: 
«Багата прападала ската, и люди абрекнулися признавать Багародицу — на восьмы день 
после Петра. И батюшка правил, щоб доршч шоу. Стаяли ля каплицы и не успели дамой 
прити, як схапилася бура и пашоў ливень». Таким чином, гідронім Богородиця відбиває 
генетично закодоване поклоніння слов’ян одному із своїх божеств — Богородиці, а 
внутрішня форма цієї назви визначається як ‘джерело, що дарує животворну воду’. 

Такий принцип номінації водних об’єктів особливо актуальний у лісостеповій та степовій 
зонах, де прісна вода нерідко сприймалася як послана Богом життєдайна сила. Пор. 
семасіологічно споріднені назви з основою Жив-: джерело Живні (дві назви) в с Королівка і в 
смт Нова Прага Олександрійського р-ну, група джерел Живі Родники в с.Клинове 
Голованівського р-ну, джерело і криниця Живун у с Нова Осота Олександрівського р-ну. 
Звертає на себе увагу і той факт, що назви дж. Богородиця і Живі Родники функціонують в 
одному й тому ж населеному пункті — с Вербове Голованівського р-ну. 

Сприйняття джерельної чи придатної для вживання проточної води як животворної сили 
має давні язичницькі корені й збереглося в наступні християнські часи. За спостереженням 
В. В. Німчука, у давньоруську добу така вода йменувалася як «животьна» вода: воды 
имhющи жывотныи». Та сполука у староукраїнських пам’ятках виступає із семантикою 
«цілюща вода; вода, що дає життя»: напоїти людей водою животною, а зі значенням 
«джерельна проточна вода» засвідчується сполука жива(я) вода». Збереглось таке розуміння 
внутрішньої форми гідронімів з основою Жив- і в сучасній розмовній мові, про що, зокрема, 
свідчить приписування місцевими жителями лікувальних, «оживляючих» властивостей воді 
згадуваного джерела Живун (пор. у зв’язку з цим назву степової річки Мертвовід лівої 
притоки Пд. Бугу з антонімічною семантикою основи). 

Спорідненою з гідронімом Богородиця є назва джерела Богова Ступня в с. Криничуватка 
Устинівського р-ну. Крім указівки на цілющі властивості джерельної води, у ній відбилось 
образне порівняння водного об’єкта зі ступнею Бога. Така мотивація має специфічний 
характер і знаходить пояснення як явище міфопоетичної символіки, що особливо притаманна 
власним назвам давніх періодів. Можливо, споріднену внутрішню форму має основа назви р. 
Богодушна правої притоки Громоклії правої притоки Інгулу лівої притоки Пд. Бугу. 

Іншу семантичну групу образних назв становлять мікро-гідроніми з основою Монах-
/Монох-, які стосуються водостоків або водоспусків у ставах чи річках: водоспад Монахи в 
смт Капітанівка Новоархангельського р-ну, водостік Монах у с. Борщове 
Новоархангельського р-ну, два водостоки Монох у с. Кагарлик і в с. Шевченка 
Новоархангельського р-ну. Тотожний за структурою апелятив монах (манах) відомий у 



південно- й східнослов’янських мовах у значенні ‘чернець’, ‘відлюдник, самітник’. Як 
географічний термін він уживається здебільшого в українських говірках (пор. манах ‘стояк 
водостійної труби в ставку’, розм. монах ‘водоспуск у греблі’, ‘фігура вивітрювання у 
вигляді одинокого стовпа’) і в окремих діалектах Східного Сибіру: монахи ‘химерні форми 
відшарувань, що нагадують людські фігури, утворені вивітрюванням, руйнуванням гір, 
складених з кристалевих порід (по ріках Уде, Бирюсі)’. 

Етимологія твірного апелятива залишається остаточно не з’ясованою в українському 
мовознавстві. На нашу думку, крім беззаперечних структурно-фонетичних, є суттєві 
семантичні підстави для визнання тотожності географічного терміна монах (фонетичний 
варіант цього запозичення монох) з відомим «релігійним» апелятивом монах, що походить 
від грецьк. monaco ‘самітній, одинокий’. Це підтверджується як наявним образним зв’язком 
наведених вище тлумачень з вихідним значенням апелятива монах, так і фізико-
географічними особливостями тих об’єктів, що названі цією основою. Показовою щодо 
цього є уривок зі статті «Географічної енциклопедії України» про скелю Монах на 
південному березі Криму: «Являє собою відторженець Ай-Петринської яйли, що у минулому 
підносився у вигляді кам’яної брили заввишки 25 м і нагадував за формою шапку монаха». 
Очевидно, визначальною в творенні географічного терміна монах і відповідних власних назв 
стала ознака відторженості, відокремленості певної частини від того чи іншого об’єкта. 
Разом з тим не виключається й асоціативно-образний зв’язок таких назв з найпримітнішою 
ознакою чернецького одягу — конусоподібним очіпком (каптуром), форму якого можуть 
нагадувати географічні об’єкти. 

Помітну групу становлять образні назви, в основі яких апелятиви, що позначають 
частини тіла людини, тварини, птаха: згадуване джерело Богова Ступня, б. Тонконога лівої 
притоки Інгулу лівої притоки Пд. Бугу, став Золотий Ріг у с Аджамка Кіровоградського р-ну, 
б. Куряча Віднога правої притоки Жовтої лівої притоки Інгульця правої притоки Дніпра, 
мілина Солов’їне Крило в струмку Струмінь правої притоки Ятрані правої притоки Синюхи 
лівої притоки Пд. Бугу та ін. Значна частина твірних апелятивів подібних гідронімів 
розвинула відповідні значення або ж перейшла в систему географічних термінів, у зв’язку з 
чим значно полегшився процес їх онімізації: пор., напр., віднога «відгалуження гірського 
хребта; відгалуження долини; рукав ріки; залив озера тощо», ріг «мис, коса; крута меандра 
ріки; вузький залив і т. ін». 

Трапляється в гідронімній номінації образне перенесення назв посуду на схожі за 
формою об’єкти: водойма Макортет у с. Лозуватка Олександрійського р-ну (в основі 
гідроніма назва глиняного посуду макортет, яка розвинула географічне значення ‘пагорб, 
яма’), джерело Каструля (Кастрюля) в с. Добре Вільшанського р-ну, водопій Бадья в с 
Хмельове Маловисківського р-ну. 

У системі мікрогідронімів останніх десятиліть закріпилась помітна група назв, що 
вказують на спільні ознаки з відомими географічними об’єктами інших ареалів: став Бам 
(три назви, які вказують на великі розміри об’єктів) у с. Гарманівка Компаніївського р-ну, у 
с. Комишувате й с. Ганнівка Новоукраїнського р-ну, став Байкал (за великими розмірами і 
чистою водою гідрооб’єкта) в с. Новоградівка Бобринецького р-ну, став Шанхай, варіант 
Шанхайський, у с. Першотравневе Долинського р-ну (за відношенням до кутка села Шанхай, 
образна назва якого вказує на його густу заселеність) та ін. 

Розглянуті гідроніми становлять далеко не повний список образних назв, що 
функціонують у досліджуваному ареалі. 

Однак і вони окреслюють основні закономірності образної номінації водних об’єктів, які 
віддзеркалюють конкретно-чуттєві уявлення місцевих жителів про навколишній світ. 
Систематизація номінативних образів у різних класах ономастичної лексики української 
мови дозволить побачити загальні риси формування народної картини світу. 


