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Ойконімікон Житомирщини тісно пов’язаний з історією 

території, рано освоєної слов’янами. Звичайно, в ході свого 
становлення він зазнав чимало не від шкодних утрат. Пішли в 
небуття безліч назв, які б могли пролити світло на слов’янську 
архаїку, етнічні процеси, мовну ситуацію цього регіону. Віднайти 
історичні форми хоча б окремих назв за актовими документами, 
люстраціями, грамотами, старими картографічними джерелами, 
правильно їх ідентифікувати – значить наблизитися до первісного 
найменування поселення, а відтак до його правильної етимології. 

Водотиї Брусилівського р-ну. Це композитне найменування 
привертає увагу насамперед тим, що для нього важко знайти 
апелятивний відповідник, а це вже вказує на його архаїчність. 
Першу писемну згадку про нього укладачі «Історії міст і сіл 
Української РСР: Житомирська область» відносять до 1611 р. 
(ІМСУ Жт. 366). За історичними пам’ятками цю дату можна 
поглибити до XV ст., коли поселення згадується поміж володінь, 
які на цей час належали св. Софії у Києві: «у Водотыйнh », 1415 р. 
(Акты ЗР I, 38). Подальші історичні фіксації: «Село Водотыинъ», 
близько 1471 р. (АЮЗР VII/2, 1), «з маетности Водотыння», 1630 
р. (АЮЗР I/6, 616), «z Wodotey», 1631 р. (АЮЗР VII/1, 405), «до 
мястεчъка Vодотыи», 1635 р. (АЖГУ 143), «Vodotyi», 1638 р. (РВМ 
725), «Водотии», 1649 р. (Реєстр 196), «Водотиї», 1795 р. 
(ОКІУМ), «Водотый», 1846 р. (Похилевич 144). За наявності 
варіативних різночитань складно встановити первісну форму 
ойконіма. Цілком можливо, що фіксація 1415 р. – також один із 
можливих варіантів. Беручи до уваги найдавніший варіант – 
Водотыйна, ми розглядали його в одному ряду з такими 
структурними утвореннями, як Водомойной – гідроніми (2) в бас. 
Оки (Смолицкая 119, 126), Волковойна – ойконім у Тверській обл. 
(Воробьев 78). Таким чином, для найменування Водотыйна < 
*Vodotyjьnaja (субстантивований прикметник) словотвірною 
праформою можна було визнати композит *vodotyjь / *vodotyja, не 



засвідчений нами в апелятивній лексиці (Карпенко 76), або (зважа-
ючи на семантику складових компонентів) відповідний гідронім. 
Віднайти останній у відомих гідрографічних покажчиках не 
вдавалося, проте річка Водотия – притока Здвижа – існує. Тече 
вона в Брусилівському р-ні, на ній знаходяться нп Болячів і 
Водотия (Костриця, Кондратюк 34). В основі гідроніма – композит 
*водотия < *vodotyja, утворений зі складових елементів *voda та 
дієслова *tyti, *tyjő ‘жиріти, гладшати; набухати’, що дозволяє його 
прочитання ‘вода прибуває, збільшується’. Отже, семантика 
апелятива ідеально підходить для гідрооб’єкта, пор. у цьому плані 
інше поліське словоскладання із водною семантикою – чорторий 
‘течія на місці глибокої ями в річці, де крутиться вода’ (Никончук 
41) < *čьrtoryjь, яке мотивувало цілий ряд гідрооб’єктів і похідних 
від них назв поселень. Існування гідроніма Водотия дозволяє 
припустити його первинність стосовно однойменної назви 
поселення. Зрозуміло, що гідронім Водотия засвідчено в 
сучасному сприйнятті, пошуки історичних форм тривають. 
Можливо, що недосліджені джерела внесуть певні поправки 
стосовно хронології найменування об’єктів, історичних форм, але 
вторинність ойконіма найімовірніше залишиться. 

Глезне Любарського р-ну. Відоме з XVII ст.:  « въ селе ..., 
Глезнове», 1601 р. (АЮЗР VI/1, 290), «Глезная», 1888 р. 
(Теодорович І, 263). 

Похідне з присвійним суфіксом -ов від антропоніма Глезнъ [~ 
особове ім’я Глезнъ, XV ст. (Тупиков 161), пор. ще антропоніми 
жіночої парадигми: Миско Глεзна, XVII ст. – реєстровий козак 
Брацлавського полку (Реєстр 250), Іона Глезна – митрополит 
Київський (АЮЗР І/5, 91)] < др.-руск. глезнъ ‘щиколотка, п’ята’, 
‘нижня частина ноги; щиколотка; п’ята, п’ятка’ (Срезневский І, 
519; Сл. РЯ ХІ–XVII 4, 32). Щодо споріднених утворень згадаємо 
Глезневская – ойконім у кол. Архангельській губ. (Vasmer RGN 
II/2, 363). Сучасне найменування вторинне. 

Горинь Малинського р-ну. За історичними матеріалами відоме 
з 1650 р.: «С. Горинь» (АЮЗР VII/2, 424). Поміж споріднених 
відповідників не можна оминути Горинь (варіант Горина) – 
гідронім у Тернопільській та Ровенській обл. (Україна), 
Столинському р-ні Брестської обл. (Білорусь) (СГУ 149), 
Гориньград Перший і Другий – ойконіми в Ровенській обл. (АТУ 
239), Гориня – ойконім в Івано-Франківській обл. (АТУ 124), 
Горыни – маєтки (2) і село в кол. Новгородській губ. (Vasmer RGN 
2/3, 518), Горынь – ойконім у Брестській обл. Білорусі (Рап. Бр. 39), 
чеські топоніми XIV ст. Hořyn i Hořyn Háj (Gebauer І, 164; Svoboda 
2, 700) та ін. За винятком окремих вторинних відгідронімних 
утворень усі ці найменування найімовірніше належать до давньої 



словотвірної моделі на -инь < *-ynь < *-yni (Казлова 94), за якою 
утворено ще низку ойконімів Житомирщини: Добринь, Старий і 
Новий Дорогинь, істор. Лугинь (суч. Лугини) та ін.  Мотивація 
найменування прочитується завдяки укр. діал. гóрин’ка ‘частина 
водоймища, яка вдається в сушу, глухий непротічний рукав річки’ 
(Никончук 38), рос. діал. горыня ‘гора’ (СРНГ 7, 79), що вказує на 
словотвірний зв’язок з апелятивом гора.  

Єрчики Попільнянського р-ну. У документах XVII ст. відоме 
як: «y Irszyki», 1603 р. (РВМ 396, 517), «Hirczyki», 1616 р. (АЮЗР 
VII/1, 320), «na ... Irszyki», 1618 р. (Źr. dz. XXI, 271), «z dóbr 
Erszyki», 1624 р. (т.с. 347), «Ierszyki», 1683 р. (АЮЗР VII/1, 509), 
воно ж «Єрчики» (СР 1826-1849 427). У ХІХ ст. відомі Ерчики 
Великие та Ерчики Малые (Похилевич 169). Історичною формою 
цього  населеного пункту вважаються також Єрчики Жидовецькі 
(див.: АТУЖ 273), проте спочатку це було самостійне поселення на 
р. Унаві поблизу с. Жидівці (Похилевич 165; суч. Жовтневе). 
Власне, на базі останнього за допомогою суфікса -ськ- виник 
другий компонент складеного найменування Єрчики Жидовецькі. 

Зважаючи на різнобій в історичних свідченнях, важко 
однозначно тлумачити цю назву. За умови, що первісна форма 
Irszyki (Іршики), її можна розглядати як похідну від антропоніма 
Іршик, пор., наприклад, прізвище відомого московського хірурга 
ХІХ ст. – Василий Васильевич Иршик (ИО). У такому разі в ряду 
аналогічних назв можна вказати Іршики – с. у 
Старокостянтинівському р-ні Хмельницької обл. (АТУ 305). Якщо 
за вихідну вважати форму 1616 р. Hirczyki < *Irczyki, то її доцільно 
кваліфікувати як мн. від особового імені Ірчик. Це могло бути 
зменшувально-пестливе ім’я від повного Ірáклій (Трійняк 156) або 
Ірúній, Іринéй. Сучасна форма найменування вторинна. Саме вона 
прочитується в пізнішій за часом опозиційній парі Ерчики Великие, 
Ерчики Малые та в першому компоненті складеної назви Єрчики 
Жидовецькі. 

Рудня-Іванівська Ємільчинського р-ну. До 07. 06. 1946 р. – 
Янче-Рудня (АТУЖ 428). Згадується 1888 р. як «Янчая-Рудня» 
(Теодорович І, 206), що дозволяє припускати первісне *Янча-Рудня.  

Складене найменування, яке належить до поширених на 
Житомирщині утворень на -ча, -че, до яких зараховуємо Жабче, 
Велика і Мала Глумча, Велика і Мала Хайча, Нова і Стара Радча, 
істор. Суємче (суч. Суємці) тощо. Перший компонент його 
мотивований зменшувально-пестливим особовим іменем Янець < 
Ян (пор. пол., чес. Jan, блр. Ян, укр. Іван) + індивідуально-
посесивний суфікс -j-. В основі другого простежується апелятив 
рýдня ‘система підземних споруд для добування залізної руди’ 
(Веремійчик 89). Сучасне Рудня-Іванівська – результат 



перейменування.      
Сімаківка Ємільчинського р-ну. За відомими нам історичними 

джерелами, найраніше фіксується на карті австрійського лікаря 
Даніеля Цвіккера з середини XVII ст.: «Siemakowka», 1650 р. 
(Вавричин 789). Далі маємо лише пізні згадки: «Сімаківка», 1832 р. 
(СР 1826-1849 373), «Семаковка», 1888 р. (Теодорович І, 206).  

Похідне утворення з суфіксом -ов-ка > -ів-ка від антропоніма 
Семак (Сімак) [~ Семак – давнє слов’янське ім’я, яке отримувала 
‘сьома або семимісячна дитина в сім’ї’, укр. прізвисько Семак 
(Трійняк 478), суч. укр. прізвище Семак (Горпинич. Корнієнко 
207)]. Теоретично антропонім Семак можна пов’язувати з розм. 
ім’ям Сема < Семен (Чучка 507; Трійняк 478). Цей же антропонім 
відобразився в ойконімах Семаки – (8) у кол. В’ятській губ. 
(Vasmer RGN VIII, 190). Аналогічну мотивацію має інше, 
найімовірніше пізніше за часом виникнення, поселення на 
Житомирщині – Сьомаки Бердичівського р-ну – форма мн. від 
антропоніма Сьомак (пор. суч. укр. прізвище Сьомáк; Горпинич, 
Бабій 116) < укр. діал. сьомак ‘семилітка (про людей і тварин); 
недоношена семимісячна дитина’ (ЕСУМ 5, 253). Його аналоги 
відзначаються на Волині (2), у Вінницькій (2) та Хмельницькій (2) 
обл. (див.: АТУ). 

Станишівка Житомирського р-ну. Історично – Городище. Про 
попереднє найменування цього населеного пункту дізнаємося з 
найдавніших відомих нам фіксацій сучасного поселення: «na dobra 
... Staniszowka», «na ... wsi Staniszewka zw. Horodyszcze», 1618 р. (Źr. 
dz. XXI, 224, 270), «Folwark Staniszowka, w ... Staniczowce, alias 
Horodyszcze», 1622 р. (АЮЗР VII/1, 329, 336), «в селе Станишовъ-
це», 1647 р. (ЖК 12, 31), «Станишовка», 1649 р. (Ділова мова 183) і 
т.д. 

В основі давньої назви простежується апелятив городище 
‘місце, де колись знаходилось поселення’, пор. ще укр. діал. 
городúще ‘насипний пагорб, курган’ (Черепанова 64). Аналогічні  
назви трапляються у межах Славії досить часто. Тільки за 
матеріалами М. Фасмера, на території східних слов’ян зафіксовано 
більше 250 відповідників. Сучасне найменування – дериват на -ов-
ка > -ів-ка, в основі якого простежується полонізм Stanizs 
(засвідчується в дв.-пол. іменнику ще під 1204 р.)  – зменшувальна 
форма від особового імені Stanisław (Grzenia 296). 
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