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НАЗВИ УМАНСЬКИХ ПЕРЕДМІСТЬ ХVІІ–ХVІІІ ст.:
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ
У статті досліджено етимологію та словотвірну структуру давніх хоронімів міста Умані в
діахронному аспекті. З’ясовано, що представлені назви мають відантропонімне походження, а у їх
творенні переважає морфологічний суфіксальний спосіб.
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Н

азви топографічних об’єктів є унікальними мовними пам’ятками, що допомагають висвітлити нові факти з історії народу. Пропріативи можуть містити
інформацію про першопоселенців, розвиток землеробства, ремесел, промислів,
характер ландшафту, типи й види поселень тощо. Значну зацікавленість викликають назви дрібних географічних об’єктів, що з’явилися на початковому етапі розвитку певного населеного пункту. Як зазначає В.В. Лучик, окремі такі мікротопоніми мають глибоке, ще
праслов’янське або навіть індоєвропейське коріння, зберігаючи таким чином архаїчні чи
зникаючі мовні ознаки [12, с. 125].
На сьогодні існує небагато наукових розвідок, що охоплюють функціонування, семантику, словотвір власних географічних назв Уманщини. Окремі топоніми раніше принагідно
аналізували в працях А.П. Коваль, В.В. Лобода, В.В. Лучик, Л.Т. Масенко, О.М. Трубачов,
М.Т. Янко. У поле зору вчених-лінгвістів переважно потрапляли ойконім Умань та вибіркові
гідроніми, що існують нині. Натомість доволі актуальним залишається дослідження
мікротопонімів у діахронному аспекті.
Метою статті є аналіз структурно-семантичних особливостей давніх хоронімів Умані
впродовж їхнього функціонування, починаючи від перших фіксацій у писемних текстах до
наших днів.
Умань як місто вперше згадується в документах у 1616 р., хоча ця місцевість була заселена ще в давні часи. Вивчення назв мікрооб’єктів цього періоду досить складне, оскільки,
по‑перше, на картах ХVІІ–ХVІІІ ст. була зображена велика територія, відповідно – маємо
фіксацію тільки великих географічних об’єктів; по-друге, якщо й трапляються карти і плани
міста, то зазвичай на них відсутні власні назви багатьох об’єктів, до того ж літописні та архівні
матеріали можуть лише засвідчувати назву, не мотивуючи її. До таких мікротопонімів належить назва давнього уманського передмістя Раківка. Першою писемною фіксацією цього хороніма є опис меж міста, зроблений польською мовою у ХVІІІ ст.: 1799 р. – przedmieśсіе
Rakówka [24]. Але про те, що передмістя виникло у початковий період формування міської
території, свідчить літопис Самовидця, де під 1674 р. (під час опису штурму Умані турками)
зафіксовано урбанонім Раківська брама: …у Раковской брами, где були остатнее вмѣстѣ
сперлися, усѣхъ вистинали… [11, с. 124]. Зазвичай об’єкти подібного типу отримували назву за найближчим значущим об’єктом (церквою, млином і т. п.), або ж в основу мотивації
могло лягти найменування місцевості, де споруджувалась брама, чи в напрямку якої вела
дорога, що виходила з цих воріт. Очевидно, саме за останнім принципом отримала свою
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назву і Раківська брама. Такої думки дотримуються сучасні дослідники: З дуже давніх часів
в Умані відома місцевість Раківка. Колись тут було передмістя, де жило багато єврейсь
ких сімей, багаточисельних і багатодітних. Одна з двох брам в огорожі міста виходила
саме на це передмістя і називалась Раківська брама. Сьогодні жителі міста цієї назви не
вживають. І тільки старожили, які кілька поколінь проживають в Умані, пам’ятають її і
територію, яку вона охоплювала [27, с. 2].
Протягом подальшого існування хоронім не змінив своєї форми, але в жодній
історіографічній праці немає його мотивації: 1820 р. – Пр. Раковка [7]; 1838 р. – Раковка [6]; 1844
р. – Паровая мукомольная мельница на предместье Раковке [7, арк. 2 зв.]; 1854 р. – В заключении скажем, что главнейшие урочища, в которых подозревают клады, – это Свечкарня, Раковка… [15, с. 315]; 1863 р. – Въ предмњстьях Раковкъ, Турокъ, Мњщанскомъ и Сло. posiada�����������������������������
������������������������������������
����������������������������
kilka�����������������������
����������������������
przedmie��������������
ść: Stare�����
����������
����
miaбодскомъ… [25, арк. 11]; 1882 р. – Раковка [10, с. 1]; H��������������������������������������
sto, Polanieckie, Rakówka, Łysa hora, Babanka, Wołkowo, Turok (SGKP, ІІІ, с. 216]. Лише сучасний «Словник мікротопонімії Черкащини» пропонує відантропонімну гіпотезу походження мікротопоніма від фонетичного варіанта Ракілка, що не характерно для досліджуваної
території: Ракілка – мікрорайон міста Умань. Тут жило багато євреїв на прізвище Ракіл
(СМЧ, с. 348). Нам видається таке пояснення малоймовірним, оскільки в дисертаційному
дослідженні Ю.І. Блажчук «Антропонімія Уманщини XVII – початку XXI ст.» такого прізвища
не засвідчено. Але прийнятним є той факт, що на території цього передмістя дійсно проживали євреї. Взагалі, на середину ХVІІ ст., як зазначав П. Алепський, у місті Умані більша
частина будинків «принадлежала ляхамъ, евреямъ и армянамъ» [16, с. 22]. Ю.І. Блажчук
c����������������������
. 89]. Також і П. Чучфіксує прізвища Рак, Раков, що є похідними від назв членистоногих [2, �����������������������
ка, досліджуючи прізвища закарпатських українців, фіксує антропонім Рак, який є похідним
від «назви тварини рак» (Чучка, с. 477). Цей онім є дуже давнім. Так, у деяких районах
Польщі прізвище Rak фіксують із 1125 р., а в угорців – з 1571 р. Також дослідних подає
прізвище Рáковець < укр. патр. із суф. ‑овець від антр. Рак (Чучка, с. 477).
Лексикографічні праці, у яких кодифіковано українську мову різних періодів,
реєструють лексему рак’ка (др.-евр.) «ракá, пустой, глупый человек, дурак (бранное слово)» rácha (Стс, с. 574); рака (евр.) «оплеванній; пустой человѣк» (Срезн., ІІІ, с. 64). Беручи до уваги неприязність козаків до євреїв, можна припустити, що так називали людей, які
жили на цьому передмісті. І нині в діалектному мовленні зустрічаються такі слова, як ракло
(«злодій»), ракалія («ница, підла людина»).
До іншої гіпотези, зоонімної, можна вдатися, звернувши увагу на особливості
місцевості поблизу фортеці. Цю територію омиває річка Уманка, що нині є зовсім невеликою, у деяких місцях навіть малопомітною. У ХVІІ ж ст., як описували мандрівники, Умань –
це «большой портовый город на берегу реки», «к северу от крепости местность заросла камышом и заболоченная» [26, с. 238]. Отже, там могли водитися раки або жаби.
Словник за ред. Б. Грінченка подає іменник рáкавка (як варіанти – ракáня, рáхкавка) –
древесная лягушка (зелена жабка) (Грінч., ІV, с. 4). Пор.: куток села Раківка (с. Городниця
Уманського р-ну). Це місцевість на околиці села попід Ятранню. Там було багато раків [3,
с. 274]. Топонімічний словник України фіксує подібні лексеми, подаючи як зоонімну, так і
відантропонімну гіпотези: Рáків – р., л. пр. Вишні (бас. Вісли), Рáківка – р., п. пр. Стугни (бас.
Дніпра); Рáковéць – назва кількох пот. у бас. Пруту, Черемошу і Серету. Назви виводять
від рак (����������������������������������������������������������������������������
Cancer����������������������������������������������������������������������
) – клас безхребетних тварин типу членистоногих, за допомогою складного суфікса ‑овець. Дослівно: «Річка, у якій водиться багато раків». Назви також можуть бути
відособовими (ТСУ, с. 295–296).
У ХVІІІ ст. унаслідок збільшення населення відбувається розширення території, місто
розвивається. Історичні документи цього періоду фіксують нові передмістя: 1799 р. –
Ostaszówka, Wołkowka [24]. Але в деяких джерелах ХІХ ст. ці найменування засвідчено
з іменниковою флексією ‑е (‑о): 1882 р. – Wołkowo (SGKP, ІІІ, 216); 1844 р. – Асташево [20]. За дослідженнями О. В. Суперанської, такі мікротопоніми є більш давніми
порівняно із суфіксальними утвореннями на ‑к(а). Останні формуються на основі первинних назв‑словосполучень, утворюючи компактніші варіанти [18, с. 120], пор. предместье Wołkowo – Волковка. Але мікротопоніми на ‑ов(о), ‑ев(о) зафіксовані нами в джерелах пізнішого часу, ніж їх відповідники з суфіксом ‑к(а). Тож припускаємо, що назви
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przedmieśсіе Wołkowo, предместье Асташево відповідають більш ранньому етапу заселення міста (можливо, навіть XVІІ ст.), про який не маємо писемних джерел. Як зазначає
В.А. Никонов, кожна ділянка землі ставала чиєюсь власністю, а ім’я власника виявлялося найголовнішою диференційною ознакою. Таким чином у топонімію проникали назви,
що відповідали вже не на питання «що» чи «яке», а на питання «чиє» [14, с. 30]. Зважаючи
на наявність у цих назвах посесивних суфіксів ‑івк(а) / ‑ївк(а) (‑овк(а)) (подібно до хороніма
Раківка), можемо припустити їх відантропонімне походження. Тому послідовність утворення подібних мікротопонімів утворює такий ланцюжок: антропонім Рак → Ракове →
мікротопонім Раківка; антропонім Вовк → Вовкове → мікротопонім Вовківка; антропонім
Осташ → Осташеве → мікротопонім Осташівка. Підтвердження цьому знаходимо в
дослідженнях Г. Ю. Храбана: Осташівське передмістя отримало свою назву або від першого осадника – шляхтича, якому магнат надав право заселяти порожню землю новими людьми, або від першого забудовника. Він міг бути або молдаванином, яких на Україні
звали волошинами, волохами, або поляком (Остап – по-церковному Євстахій) [9, арк. 80],
пор. Остáх, Остáш = Остап (Грінч., ІV, 558). П. П. Чучка фіксує прізвище Óсташ, утворене від давньоукраїнського чоловічого ім’я Осташ, що відповідає офіційному імені Остап
та церковному Євстафій (Чучка, с. 420). У джерелах з історії Умані поч. ХХ ст. згадується
прізвище Осташівський: 1900 р. – Грандъ-Отель – Осташевскаго [17, с. 1555].
Протягом ХІХ–ХХ ст. на позначення цього передмістя використовувалися як іменникове,
так і прикметникове утворення: 1820 р. – Осташевское [8]; 1838 р. – Пр. Осташевка [6];
1903 р. – Пр. Осташевка; Осташевское предмѣстье [1, с. 17]. Нині вживається початкова
назва: Осташівка [13]; ...до уманського передмістя Осташівки [23, с. 59].
Хоронім Вовківка, на нашу думку, теж має відантропонімне походження. Ю.І. Блажчук серед антропонімів Уманщини ХVІІ–ХХІ ст., в основі яких відображені назви диких тварин, виокремлює прізвища Вовк [2, с. 134], Волков [2, с. 88]. За спостереженнями Т.О. Гаврилової, чимало подібних найменувань виникало через посередництво
антропонімів, оскільки прізвища Вовк, Горобець, Чайка, Баранник, Хрущ та інші поширені
на Черкащині [5, с. 58]. Але існує ще кілька гіпотез щодо мотивації цієї назви: 1) від зоолексеми вовкъ = волкъ «драпіжний звір з родини псів» (Тимч., І, с. 295). Оскільки передмістя
будо досить віддаленим від центру міста, можна припустити, що там водилися вовки. Як
зазначає Т.О. Гаврилова, досліджуючи говірки Черкащини, назви на зразок Медведівка,
Вовківка тощо могли виникнути на місці колишніх мисливських угідь або позначали прилеглі
до лісу околиці поселення, куди іноді забігали хижаки (про що свідчать і народні перекази) [5, с. 58]; 2) за даними «Етимологічного словника української мови», лексема вовк походить від індоєвропейського *ụlkụos, що зіставляється з коренем *ụel- «рвати» або ụelk- «тягти, волокти»; у такому випадку назва вовка первісно означала «грабіжник» або «той, що
роздирає» (ЕСУМ, І, c. 411). Отже, назва передмістя може бути пов’язана з розбійниками
чи повстанцями. Таку етимологію подає Я.М. Кочережко: У ХVІІ–ХVІІІ ст. Івангородське
передмістя мало назву «Волкове» або «Вовківка». Можливо, тому, що заснувалося козаками на пеньках і тернових згарищах колишнього Наливайкового лісу (XVI століття), у
якому Северин Наливайко зимував зі своїм загоном народних месників [21, с. 33].
На початку ХІХ ст. існувала початкова назва передмістя: 1820 р. – Пр. Волковка [8],
але згодом почав функціонувати інший варіант хороніма: 1860 р. – Пр. Ивангородское
[4]; 1882 р. – ...въ предмѣстьи города Ивангородскомъ… [10, с. 8]. За дослідженнями
краєзнавців, в основі цього найменування знаходиться дромонім: Назву передмістя отримало від того, що дорога з Умані вела в містечко Івангород [9, с. 79]. Цей дромонім
фіксують джерела ХІХ ст.: 1861 р. – дорога изъ М. Ивангорода [25, арк. 9]. Така назва вживалася й на поч. ХХ ст.: 1903 р. – Пр. Ивангородское [19; 1, с. 51]. Нині в мовленні місцевих
жителів та на сучасних планах міста теж використовується пізніший варіант: Івангородське
передмістя [3; 23]. Початкова назва згадується лише в працях істориків та краєзнавців.
Отже, аналіз репрезентованих найменувань дає можливість зробити висновок про
їх відонімне походження. Досліджувані хороніми утворені морфологічним суфіксальним
способом і виражають значення посесивності. Указуючи на власника території, першопоселенця чи першозабудовника, назви зберігають антропонімну спадщину Уманщини
ХVІІ–ХVІІІ ст.
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В статье исследовано этимологию и словообразовательную структуру древних хоронимов города Умани в диахроническом аспекте. Выяснено, что представленные названия имеют отантропонимное происхождение, а в их словообразовании преобладает морфологический суффиксальный
способ.

Ключевые слова: антропоним, лексема, микротопоним, словообразовательная модель, хороним.

The etymology and derivative structure of the ancient choronyms of Uman town in the diachronic
aspect are studied. It is determined that the analyzed names are derived from the antroponyms, and in
their derivation, the morphological suffixal method predominates.
Key words: antroponym, lexical item, microtoponym, word-building pattern, choronym.
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