
СВЯТОСЛАВ ВЕРБИЧ 
ГІДРОНІМИ З МЕТАФОРИЧНОЮ СЕМАНТИКОЮ 

 
Більшість назв потоків, річок та інших гідрооб’єктів утворена лексико-семантичним 
способом від аналогічних народних географічних термінів, які ілюструють семантику, 
пов’язану з певним географічним ландшафтом. Інші ж гідроніми походять від суміжних назв 
поселень чи орооб’єктів (гір, хребтів тощо). Цікавими щодо мотивації семантики основи є 
назви водойм, які постали на ґрунті географічних апелятивів-метафор, наприклад: Голова, 
Вила, Лікоть, Штани та ін. Зрозуміти їх доонімне значення можна за асоціативними 
співвіднесеннями (найчастіше за формою). На перший погляд, деякі гідроніми алогічні, 
оскільки лексичне значення формально тотожних із ними лексем зовсім не пов’язане з 
топографією. 

Потоки з назвою Батіг відзначені в басейні Середнього Дністра на Вінниччині, 
Тернопільщині та Хмельниччині. Як відомо, семантику багатьох гідронімів мотивували 
відповідні географічні терміни (здебільшого народні), наприклад: Бистриця < бистриця 
‘швидка течія річки’. Мочар < мочар ‘мокра, заболочена низовина’, Розтока < розтока 
‘місце розгалуження русла річки’ та інші. Щодо назви гідрооб’єктів Батіг, то такого 
географічного апелятива не засвідчено. Формально її можна зближувати з українською 
лексемою батіг ‘батіг’, ‘назва рослини’, ‘вуса в огірків’ (пор. ще ст.-укр. батогъ ‘палка’). 
Проте вказане слово не має жодного топографічного значення. Зауважимо, що споріднені 
лексеми в інших слов’янських мовах також не позначають географічних понять, наприклад: 
рос. батог ‘палиця’, серб, батог ‘т.с.’, пол. batog ‘величезна палиця’, ст.-чес. batoh ‘батіг’. 
Очевидно, в основі гідроніма Батіг прихована певна метафорична ознака. Так могли назвати 
‘гнучкий, звивистий потік’ (схожість за формою із поняттями ‘палиця’, ‘хворостина’, 
‘рослина’ і т. ін.). Гідронім Батіг міг характеризувати видовжену форму русла (Юрків М. М. 
Гідронімно-ойконімний паралелізм в українській ономастиці. — Тернопіль, 1999. — С. 72). 

Назву річки Бая зафіксовано в Тернопільській обл. Гідронім не має аналогів у інших 
регіонах України та за її межами. Ймовірно, з ним споріднений польський гідронім Baj у бас. 
Вісли. У південно-західних діалектах української мови функціонує лексема бая ‘тип грубого 
сукна’, яку етимологи пов’язують із німецьким bаіе, голландським bааі ‘вовняна тканина’ < 
лат. baius ‘каштановий; гнідий’. Зв’язок семантики основи гідроніма Бая зі значенням ‘тип 
грубого сукна’ сумнівний. Тут радше йдеться про переосмислення іншого значення. На нашу 
думку, гідронім Бая законсервував не засвідчену в словнику сучасної української мови 
лексему *бая — безафіксний дериват від укр. діал. баяти ‘розповідати, ворожити’. У цьому 
разі можна припустити, що внутрішню форму гідроніма Бая мотивувала метафора (від 
‘говорити’ ~ *’дзвінка (говірка) річка’). Підтвердженням цьому може слугувати типологічно 
споріднений рос. гідронім Говоруха та, ймовірно, пол. Baj за умови його метафоричного 
зв’язку з апелятивом пол. baj ‘казкар, пліткар’ < пол. bajaж. 

Гідронім Ошука (бас. Середнього Дністра; Хмельницька обл.) має варіант Ушука. Однак 
він, очевидно, не первинний: початковий у можна кваліфікувати як вторинний до 
ненаголошеного о перед складом із акцентованим у. Такого географічного апелятива немає, 
однак існує діалектна лексема ошука ‘обман’ < укр. ошукати ‘обманути’. Проте важко 
уявити, що так могли назвати гідрооб’єкт — обманювати може лише людина. Певною мірою 
такі сумніви розвіює польська назва пот. Oszust у бас. Вісли, яку доцільно пов’язувати з пол. 
oszust ‘обман’. Зі сказаного випливає, що така номінація була можлива. Сьогодні без 
урахування додаткових позамовних чинників важко відновити стрижневу ознаку, яка лягла в 
основу відповідних гідронімів. Можливо, це була річка, на перший погляд неглибока, але на 
дні якої в деяких місцях могли бути ями, або ж це була річка з тимчасово пересохлим 
руслом. 

Гідроніми Самець засвідчені в басейні середнього Дністра (у Тернопільській і 
Хмельницькій обл.), а також у водозборах Горині, Південного Бугу, Росі, Тетерева. З погляду 
логіки зв’язок назви пот. Самець із апелятивом самець ‘особина чоловічої статі у тварин, 



комах’, ‘чоловік як носій статевих ознак’ невиправданий. Тут, очевидно, слушно вбачати 
переосмислений географічний термін *самець, співвідносний щодо структури й семантики із 
лексемою самиця (пор. відповідно пол. saтiса ‘течія річки’). 

Назву р. Сквиля зафіксовано на Хмельниччині з варіантами Сквила, Kwiia, Kwila (польські 
форми). Її можна порівнювати з польськими гідронімами Kwiela, Kwilica. Мотивацію 
семантики цих назв допомагає відновити апелятивна лексика на зразок укр. квилина ‘плач, 
стогін’ < квилити ‘плакати, стогнати’, сквиліти ‘стогнати, вищати, скиглити’. Пор. також 
споріднені рос. квил ‘шум, гвалт", пол. kwil ‘дерев’яна пищалка, якою приваблюють птахів’. 
Отже, зазначені факти дають змогу відновити семантику ‘«крикливий» потік, річка’. 
Типологічно таку мотивацію гідроніма Сквиля підтверджують укр. назви річок Верещака, 
Верещиця, Крикуха. 

Назву пот. Слози (с. Верхні Лужки Старосамбірського р-ну Львівської обл.) можна 
трактувати як фонетично вторинну форму від Сльози. На слушність такої інтепретації вказує 
діал. (бойк.) слоз’іў ‘сліз’ (до речі, гідронім Слози в родовому відмінку має форму Слозів). 
Відповідно в основі гідроніма Слози < Сльози вбачаємо лексему сльоза у формі множини. У 
цьому разі доонімну гідросемантику мотивувала, ймовірно, метафорична ознака ‘чиста, як 
сльоза (про воду)’. Правомірність такого припущення підтверджує типологічно споріднений 
гідронім Сльоза на Житомирщині. 

Гідроніми Батіг, Бая, Самець, Сквиля, Слози привертають увагу насамперед незвичністю 
номінаційних моделей. Пошуки ймовірного етимона для цих назв дозволяють говорити про 
особливий образний принцип називання численних назв гідрооб’єктів як в українській 
мовній картині світу, так і загалом у слов’янській. 
 


