
СВЯТОСЛАВ ВЕРБИЧ 
ПРО ЩО РОЗПОВІДАЮТЬ ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ ГУТА 

 
На території України відомі географічні назви, кожна з яких містить приховану в семантиці 
оніма інформацію про історію певного регіону, його топографію, типи господарювання, 
рослинний і тваринний світи тощо. Безперечно, що будь-яка власна географічна назва може 
розповісти щось цікаве допитливому й уважному дослідникові-спостерігачеві, але для цього 
потрібно осмислити її крізь призму того мовного середовища, у якому вона побутує, 
порівняти зі схожими та спорідненими назвами, спробувати відшукати ймовірні зв’язки з 
відповідними лексемами (географічними апелятивами). І тоді, напевно, можна сподіватися 
на те, що перед нами відхилиться таємнича завіса її походження. 

На безумовну увагу дослідника заслуговують численні топоніми Гута, зафіксовані в 
різних регіонах України. Здебільшого це назви поселень, наприклад: колишнє село Гута 
(Городищенськ. р-н Черкаськ. обл.), с. Гута на Волині, Львівщині, Закарпатті, а також у 
Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Ровенській, Тернопільській, 
Хмельницькій і Чернігівських областях. Крім перелічених ойконімів слід додати ще й назви 
різних географічних об’єктів на зразок урочища Гута на Сумщині й Чернігівщині, р. Гýта 
(л. Дігтярки п. Гнилої Липи л. Дністра; с. Ушковичі Перемишлянськ. р-ну Львівськ. обл.). Чи 
можна наведені назви вважати спорідненими (генетично однорідними), якщо виходити лише 
з їх ідентичної форми? 

На нашу думку, не слід ототожнювати мікротопоніми та назви поселень Гута з 
гідронімом Гýта й іншими назвами водойм із коренем Гут-. Гадаємо, що це різні назви. Так, 
ойконіми й мікротопоніми Гута доцільно пов’язувати з укр. гýта ‘завод, де виготовляють 
скло’, ‘хата’, ‘курінь’, яке, до речі, має паралелі в інших слов’янських мовах, зокрема: рос. 
заст. гута ‘хата з піччю для виготовлення скла; хлів’, блр. гута ‘склозавод’, пол. huta 
‘скляний або металургійний завод’, чес. hut’, слвц. huta ‘т. с.’, серб. і хорв. huta ‘хата’. 
Зазначені лексеми не є питомими для української та інших слов’янських мов. Спільним для 
них є іншомовне джерело — давньоверхньонімецьке hutte, hutta ‘хата, курінь; скляний або 
металургійний завод’). Зауважимо, що в українську мову це слово потрапило з 
давньоверхньонімецької (яка сьогодні вже не існує), але через посередництво польської 
мови. Відповідно, внутрішню форму мікротопонімів або назв поселень могла мотивувати 
ознака ‘місцевість (поселення), де функціонував склоплавильний або металургійний завод’. 
Сказане знаходить підтримку в колі інших українських назв поселень, в основі яких 
міститься вказівка на певний вид діяльності, як-от Гуральня (Тульчинськ, р-н Вінницьк. обл. 
та Перемишлянськ, р-н Львівськ. обл.) < гуральня ‘завод, де виробляли горілку’ (Грінченко 1, 
340). 

Назву р. Гýта можна споріднювати з гідронімом Гутило, що в бас. Пруту л. Дунаю 
(Чернівецьк. обл.). Відомий український ономаст Ю. О. Карпенко пояснює назву Гутило у 
зв’язку зі звуконаслідувальною семантикою ‘шуміти, шипіти’, яку відбиває дієслово гутíти 
(Карпенко Ю.О. Топонімія Буковини. — К., 1974. — С. 120). Очевидно, в колі наведених 
онімів треба аналізувати й назву озера Гута в Білорусі з урахуванням блр. діал. гýтáць 
‘колихати, гойдати’; можливо, також і пол. Guty — гідронім у бас. Одеру (пор., відповідно, 
пол. gut ‘криве, сукувате дерево’) ~ ‘кривий’, для якого спорідненою є семантика ‘колихати, 
гойдати’. У цьому випадку відповідь на питання «Чому так названо зазначені гідроніми?» 
варто шукати у зв’язку з дієслівним гут-, яке характеризує палітру значень: ‘шуміти; густи; 
кричати’ або ‘гойдати, колихати’. Континуантами кореневого гут- є, з одного боку, укр. діал. 
гутáти ‘шуміти’, рос. гýтать ‘кричати по-совиному’, чес. hútati ‘трубити в ріг’, н.-луж. 
hutaś ‘вити, кричати (про сову)’. Семантику ‘кричати, шуміти’ підтверджують споріднені 
факти з інших індоєвропейських мов, наприклад: ст.-іран. guth ‘голос’ і відновлене 
праіндоєвропейське *gou-tв ‘промова, мова’, а з іншого — з укр. діал. гутат’ ‘колихати’, 
рос. діал. гýтать, блр. гýтаць ‘т. с.’ < псл. *gutati. У першому випадку назву річок, потоків, 
озер із коренем Гут- можна співвідносити (щодо первинного значення основи) з 



верхньонаддністрянським гідронімами Шумина й Шумівка, а також укр. назвами потоків на 
зразок Гук, Гýкало, Гýчки, які пов’язані спільною звуконаслідувальною семантикою ‘звучати, 
шуміти’, що відбиває акустичні особливості течії здебільшого гірських водойм. Не слід, 
очевидно, відкидати можливості генетичного зв’язку гідронімної основи Гут- із рефлексами 
псл. *gut- ‘щось випукле; заокруглене’, яке промовисто ілюструють укр. діал. гутира 
‘великий згусток, грудка, купа’ < гут-ира, болг. гýта ‘ґуля на голові’, серб. і хорв. гута 
‘наріст, ґуля’. Визначити на сьогодні, яка саме семантика мотивувала внутрішню форму 
(первинний зміст) назви Гýта та споріднених їй неможливо. Зв’язок же гідроніма Гýта з 
апелятивом гýта ‘склоплавильний або металургійний завод’ малоймовірний з погляду 
мотивації назв водойм (у цьому випадку відсутня так звана ‘водна’ семантика). 
 


