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В.П. Шульгач 

З історичної ойконімії Ровенщини 
 (Вербче, Немовичі, Ниговищі, Дубляни,  

Тутовичі, Любинь, Нараїв) 
Вербче (Велике, Мале) - найменування поселень у Сарненському р-ні, які 

фіксуються вже з II пол. XVI ст.: Werbcze (Wielkie, Маłоjе). Я.О.Пура пов'язує 
Вербче з апелятивом вербка мала верба [2:23], що неможливо із 
структурно-фонетичних міркувань. Ця назва належить до топонімного ряду на 
–че, як-от: Кобче, Любче, Мильче, Жмудче, Стремільче і под., які мотивовані 
відповідними особовими іменами-демінутивами на -ець (Кобець, Любець, 
Милець, Жмудець, Стремілець). В основу найменування Вербче покладене ім'я 
Вербець, оформлене за допомоги індивідувально-посесивного суфікса -j-. Воно 
фіксується, напр., в оригінальній пам'ятці XVII ст. - Стецъко Вербецъ, козак 
Білоцерківського полку [Реєстр: 194]. За цією ж моделлю утворений і топонім 
Гнильче в Радзивилівському р-ні: *Гнилець + -j- (по-іншому див. [2:24]). 

Немовичі - селище міського типу у Сарненському р-ні. В документах 
фіксується з XVI ст.: Niemowiczе (1577), от границы Немовецкое (1608), 
Немовичи (1649). Я.О.Пура пов'язує цей топонім з а) особовою назвою Немов, 
далі з лат. nemо ніхто; б) з Немо < Немир, Немил [2:34]. На наш погляд, 
Немовичі є фонетично вторинна форма з *Немолвичи (з абсорбцією -л- у 
структурі tъlt). Пор. щодо сказаного укр. діал. кóбок, кóвбок колода, чурбан, 
пень, товстун [МСБГ:4,64] < *kъlbъkъ, рос. діал. намóва наговір, брехня; 
намóлвка пересуд, наговір [СРНГ:20,38,40] < *namъ1vа, *namъ1vъkа; білор. 
діал. ком, коўма пюре з картоплі [ДСБр: 102] < *къ1mъ, kъlmа та ін. 
Відновлюване *Немолвичи/*Немолвичі - мн. від антропоніма *Немолвичь < 
*Nemъlvitjь < *Nemъlvа + зменшувальний суф. -іtjь. Стосовно імені *Nemъlvа 
вкажемо на укр. Немов - сучасне прізвище на Ровещині [Пура, V: 114] < 
*Nemъlvъ; пор. ще д-рус. Недомолва, 1495 [Веселовский:215] – топонім 
Недомолвино у колишній Ярославській губ. [Vasmer RGN:VІ,118], ст.-укр. 
Мовєць Забужанин, 1542 р. [AS:IV,324], яке продовжує первісне *МЪLVЬсь, 
ст.-пол. Mołwic? (Неnricus Моlwіс, 1389 р. [SSNO:III/3,548]) тощо. 

Ниговищі – ойонім у Зарічненському р-ні, історично - Нѣговищи (1855), 
Niegiwісе (1911). Назву цю виводять від антропоніма *Неговищ, 
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реально не засвідченого [2:118]. На наш погляд, сучасне Ниговищі сягає 
початкого *Нѣговичи. У такому разі воно повинно зіставлятися з укр. Ніговичі 
(1470 - Nyehowicze, наводиться за [3:153]) - найменування поселення у 
Львівській обл., рос. Нѣговичи (2) - топоніми з Новгородської землі 
[НПК:ІІІ,172,818], мотивовані патронімом Нѣговичь. Щодо його реальності пор. 
слов'ян. Нѣгович [Морошкин:140]. 

Дубляни - населений пункт Млинівського р-ну, відомий уже з 1545 p. (z 
Dublan). Найменування пов'язують з реально не засвідченою особовою назвою 
*Дублян [2:115], що видається малоймовірним. Назва Дубляни на Ровенщині, як і 
Дубляни (2) у Львівській обл. [1:122], пол. Dкbiany, болг. Дабяни, Dubljani - в 
Боснії та Герцеговині та ін. [див. ще 4а:829-833; 4б:27-31 ], мотивована 
апелятивом дубляни назва жителів за місцем проживання < дуб-/Дуб- + 'ани: 
*Dobjane/*Dobjěne (аналогічно до липляни/Липляни, вербляни/Вербляни, 
вільшани/Вільшани тощо). 

Тутовичі - найменування поселення у Сарненському р-ні. Фіксується як 
Tutowicze (1511), Totowicze (1577, 1583), Tatowicze (1620) [2:36]. За однією з 
версій цей ойконім зводиться до особової назви Тот(о) < *Тотомир, *Тотослав 
або Татомир, Татослав, Татищев, де простежується тато (лат. tato батько, 
годувальник [2:36]). На наш погляд, Тутовичі слід розглядати як множинну 
форму, мотивовану патронімом Тутовичь < *Товтовичь/*Толтовичь. Подібний 
фонетичний розвиток у структурі tъlt можна зілюстровати ще прикладами: укр. 
діал. кубáй, ковбáй дерев'яний черпак біля польової криниці [МСБГ:4, 102] 
<*kъlbajь, кушин вир [Череп.: 119], гладишка [Лисенко: 112] < кувшин < 
*kъ1šinь, Мыско Кубышъ [Реєстр:74] - козак Черкаського полку, із *Къ1byšь, 
рос. діал. мувить сказати, промовити [СРНГ,15:328] < *mъlviti, блр. діал. кубаса 
ковбаса [СБГ, 2:551 ] < *kъlbasa та ін. *Товтовичь - дериват на -ов-ич- від антро- 
поніма Товт (пор. укр. Товт - прізвище [ОКІУМ], блр. Тоўт, Таўт - прізвища 
[Бірыла:412]), мотивованого апелятивом товт (укр. товт купець [Грінченко, 
4:270]). У функції антропоніма Товт послугував основою ст.-укр. Товътикъ, 
Товтєнъко - прізвищеві назви козаків, зафіксовані в (Реєстрі війська 
Запорозького 1649 року» [Реєстр:325,350]. Цей самий антропонім зберігся в назві 
поселення Вотовтово в Новгородській землі [НПК,11:500] < Во-Товтово < *Въ 
Тълтово (аналогічно Вобзу < Во бзу, Во Мху - топоніми [НПК,IV: 135; V: 146]. 

Любинь - ойконім в Зарічненському р-ні. Тлумачиться як похідне від 
особового імені Люба [2:70], що неможливе з погляду ономастично- 
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го словотворення. За нашим переконанням, це є дериват на -инь < -уnь -уnі від 
семантично багатопланової основи Люб-/люб-. Для цієї назви можна вказати 
(іноді морфологічно модифіковані) відповідники: укр. Любині - поселення на 
Львівщині, рос. Любыни - ойконіми в колишніх Новгородській і Петербурзькій 
губ. [Vasmer RGN, V:292], Любыня, (похідне) Любынской - географічні назви в 
Новгородській землі [НІЖ,IV: 54; V:33], Ljubinj - найменування поселення у 
Словенії [Im.m.:272], Lubyně (2) - топоніми у Чехії [Profous, 2:605] тощо. Сказане 
дає підстави для відновлення праслов'янської ойконімної бази *L'ubynь, 
пропущеної в «Этимологическом словаре славянских языков» за ред. 
О.М.Трубачова. 

Нараїв - ойконім у Дубнівському р-ні. Історично - Narajew (1677), Narajow 
(1769), Нараево (1855). Назву справедливо пов'язують з особовим ім'ям *Нарай 
[2:51], в якому На- розглядається як антропонімічний префікс. З останнім важко 
погодитися. Вважаємо, що ім'я *Нарай, відображене також у кількох 
найменуваннях поселень Нараївка в Україні, мотивоване дієсловом нараяти 
(пор. укр. раяти, пол. діал. rаіć радити) < *narajati. Зважаючи на документально 
підтверджене ст.-пол. (похідне) Narajko, 1382 [SSNO IV/2:14], маємо підстави 
для відновлення праслов'янського особового імені *Narajь, яке вписується в 
рамки продуктивної словотвірної моделі на зразок *Naxaba < *naxabiti, *Najьda < 
*najьdo, *najьti, *Nalěpa < *nalepiti та под. В «Этимологическом словаре славянс- 
ких языков» стаття *Narajь не представлена. 
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С.П. Павелко 

Традиція і релігія як мотиви вибору імені у гуцулів 

Вибір імені - це одна з перших і відповідальних справ, яка лягає на плечі 
батьків у зв'язку з народженням дитини. Якими мотивами керується людина при 
виборі імені? Чому від дається перевага тим чи іншим іменам? Які чинники 
впливають на формування іменника? У зв'язку з цим П.П.Чучка зауважує: 
«Мотиви найменування бувають різні. Найчастіше вони пов'язані з естетичними, 
релігійними та політичними вподобаннями чи переконаннями середовища, в 
якому живе найменувач» [7:38]. Дослідник російської антропонімії В.А.Івашко 
на основі статистичних підрахунків вживаності особових імен за 350 років 
доходить вис- 


