
СВЯТОСЛАВ ВЕРБИЧ 
ЧИ ГІДРОНІМ ХОМА́ УТВОРЕНИЙ ВІД ІМЕНІ ХОМА́́? 

 
Як відомо, люди з давніх-давен намагалися дати назву найрізноманітнішим об’єктам 
навколишньої дійсності, серед них — і географічним. Це пов’язано із загальномовною 
тенденцією розрізняти загальні та власні назви. Перші називають однорідні предмети, явища, 
об’єкти, а другі виділяють той чи інший, спираючись на якісь його специфічні ознаки. 

У сучасному українському оніміконі спостерігаємо цікаве явище, коли назва певного 
потоку, річки за формою збігається з особовим ім’ям людини. Чи можливо, щоб гідрооб’єкт 
було названо особовим ім’ям? На думку українського ономаста Є. Отіна, природа особового 
імені не дає підстав для припущення про пряме перенесення «абсолютних» антропонімів на 
географічний об’єкт (насамперед гідронім), який у початковий період існування мав 
дотопонімне значення. Тому сучасні назви річок на зразок Борис, Ганна є наслідком 
зовнішнього збігу їхньої лексичної структури з відповідними особовими іменами. Цікавим з 
цього погляду є аналіз кількох назв гідрооб’єктів Прикарпаття, які підтверджують 
висловлену думку. 

Назва річки Тихін, засвідчена в басейні Середнього Дністра на Хмельниччині, формально 
тотожна українському особовому імені Тихін, Тихон, що походить з грецького tychоn 
‘щасливий’. Проте навряд чи тут наявний зв’язок так званої доонімної семантики 
гідрооб’єкта (первинне значення його основи) з ім’ям людини. Адже відомо, що для 
географічних назв, похідних від антропонімів, існували свої словотвірні моделі, найраніша з 
яких — модель із індивідуально-присвійним суфіксом -jь, як-от: Володимир — назва міста  
(< Володимиръ + суф. -jь); потім із суф. -ів (< -ов): Михайлів, Марків; -ин: Хотин тощо. У 
нашому ж випадку маємо омоніми: назву річки Тихін й особове ім’я Тихін, які близькі лише 
за формою, але не за первинним змістом своєї основи. Вважаємо, що гідронім Тихін слід 
пов’язувати з прикметником тихий ‘спокійний’. Саме це значення виявляємо у назвах тих 
водойм, які мали ‘тиху, спокійну течію’: тихі води. Як свідчить «Словник гідронімів 
України», таких назв у нас чимало, наприклад: рр. Тиха, Тиха́нь, Тихе́нька, пот. Тихий і багато 
інших. Очевидно, місцеве населення, даючи певному об’єктові назву, співвідносило його 
фізичні особливості з прислівником тихо́нь(ко), тихе́нь(ко) ‘дуже тихо’. Показовим з цього 
погляду є полонізований варіант назви Tychen. 

Назва потоку Хома́ засвідчена в Долинському р-ні Івано-Франківської області. З першого 
погляду, її форма спонукає порівняти цей гідронім з іменем Хома́, що, як відомо, прийшло у 
слов’янський мовний простір з давньоєврейської мови, де первісно означало ‘близнюк’. 
Схожі назви річок знаходимо в Росії: рр. Хома в колишніх Казанській і Симбірській 
губерніях. 

У російських діалектах зафіксоване, до речі, слово хо́ма, що означає буквально 
‘разгильдяй’ — ‘людина, яка ходить хитаючись із боку вбік, розмахуючи руками й 
присідаючи’. Таке значення можна пов’язати з російським діалектним дієсловом холнуть 
‘гойднутися’ < холмнуть. У зв’язку з цим актуалізується теза про вторинну структуру 
(фонетичну) сучасних географічних назв Хома́, які, найімовірніше, слід виводити з *Холм(а) 
< географічного терміна холмъ ‘підвищення, горб’. Підставою для такого твердження є 
також укр. мікротопонім Хом — назва горба, підвищення на Чернігівсько-Сумському Поліссі 
< *Холмъ < холмъ. 

Можна також припустити, що укр. хо́ми ‘тип печива’ сягає первинного *холми як ‘те, що 
має випуклу форму’. Споріднені із ним топоніми зафіксовані на різних слов’янських 
територіях, наприклад: рос. та біл. Холма, рос. Холм Белый, Холм Большой та ін. — назви 
населених пунктів, пол. Chełm — назва міста й численні мікротопоніми < пол. chełm 
‘підвищення, горб’, озеро Chełm, серб. і хорв. топоніми Hum, Halm, які мають спільне 
праслов’янське *xъlmъ. 

Отже, як бачимо, назви географічних об’єктів, тотожні за формою з людськими іменами, 
можуть мати різні значення. В окремих випадках топонім усе ж співвідноситься з особовою 



назвою. Наприклад, назва пот. Про́хір, що в Старосамбірському р-ні Львівської області, за 
структурою схожа на український антропонім Про́хір, Про́хор, що походить із грецького 
prochoreuō ‘заспівувач’. У джерелах виявляємо варіант назви Прохір — Prochirо́w, який 
переконливо підтверджує: Prochirо́w — це Прохорів < Прохор + присвійний суф. -ів. 
Ідентичні назви гідрооб’єктів зафіксовані також у басейнах Дніпра та Сіверського Дінця. 
 


