В. В. Лучик (Київ)

ЕТЮДИ З «КОРОТКОГО ЕТИМОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА

ТОПОНІМІВ УКРАЇНИ». 5 1
Майже

40

років тому вийшов з друку «Тоnонімічний словник

довідник Української РСР» М.Т.Янка

( 1973),

який містить nонад

1ООО

етимологічних статей, що отримали загальну негативну оцінку. Зокрема,

С. С. Отін у грунтовній рецензії на нього зробив однозначний висновок
«Отже, топонімічний словник М.Т.Янка виконаний на недостатньому

лінгвістичному 1 лексикографічному рівнях» [Оrін

1974, 89].

років вийшло друге, значно повніше (близько

топонімів) видання

2500

Через

15

цього словника з грифом Міністерства освіти України (як і ttepшc) nід
назвою «Тоnонімічний словник України»
покращення

змісту

порівняно

з

( 1988),

попереднІ\-~

який поnри nевне

виданням

мас

чимало

непереконливих етимологій, а nодекуди і антинаукових тверджень, про

що частково йшлося в одній з наших nублікацій [Лучик

2009, 17]. З

того

часу побачила світ низка наукових етимологічних словників тоnонімів

України, але вони обмежені або хронологічно (наприклад, колективний
«Етимологічний
Русі»

1985

словник

літописних

географічних

назв

Південної

р.), або регіонально. Отже, протЯІ ·ом nівстоліття активного

розвитку сучасної вітчизняної ономастики проблема створення якщо

не фундаментального, то хоча б короткого наукового етимологічного
словника топонімів України залишається не розв ' язаною. Фрагменттакого
словника, над яким автор завершує роботу, подається в запропонованій
статті , об'єктом етимологічного аналізу в якій с відомі тоnоніми, що

починаються літерами Буг.
1 Початок nублікації матеріалів з «Короткого етимологічного словника тоnонімІв

України» лив у

N2 3-4

за

2009

р. ,

«Мовознавство», Студіїзонмастики

•
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Буг

І ) річка, л. Дніпра (у nлавнях) у с

-

Заrюр1з. обл.

( 1979);

пор. оз. Божок (там же);

в с. Комарники Турків. р-ну Львів. обл.;

[СГУ,

72];

Балки Василів. р-ну

2) nотік, л.

Bog ( 188З },

Стрия

пор. с. Бужок Золочів. р-ну Львів. обл. [АТП,

n. Дністра

Bog ( 1917)

Бугь,

282) .

Гідронім~t

є полонІзоваІІими семантичними утвореннями, очевидно, від герм .

*bak-

rr

«nотік, ручай», д.в.ні м . ЬаІ1, ЬасІ1 «ручай» або від nсл. *Ьоgь «річка;

вода-бог» (див. Південний Буг); пор. гідрон іми Богівка, Богова, Боговець,
Боговий Брід.
Буrаз

[СГУ,

72];

-

І) nротока, гирло Дністра

( 1861 ); 2)

село, Одес. обл .

З) озеро, nоблизу Дністровського лиману [ГНП, ІЗ]. Назви

походять від тюрк.

rr богаз І бугаз «прохід,

пролив, перевал», значення

якого розвинулося з прямого «горло» [Мурзаев,

86];

пор. суміжні Бугазью

протоки, сучасну назву смт Затока, яка фактично є калькою поnередньої

Бугаз, балку в бас. Кальміусу та річку в Криму з назвою Бугазька [СГУ,72].
Бугаївка

І) населені nункти, Вінниц., Донец., Луган ., Полтав.,

-

Рівн, Сум і Харків. обл. [АТП,

( 1159),
( 1864);
за

Bulmje~vka

( 1607),

пор. в бас. річки с.

доnомогою

589); 2) річка; л. Стуrни 11 . Дніnра; Бугаевка
( 1900), Устья ( 1864 ), Ве.1uкая Браt!вка
Вс.1ика Бугаі'вка [СГУ, 7З ). Назви нn утворені

Усть

nосесивно-рслятивного

суф.

-івk·(а)

від

антроповіма

Ь)•гай, в основі яко1·о аnелятив , ймовірно, тюркського походження бугай
«nлемінний бик» або з якимось іншим значенням [ЕСУМ І ,
Чучка,

93].

275-276;

Гідронім міг утворитися шляхом метонімічного nеренесення

на рІчку ойконіма або шшого суміжного тоnоніма. що вказував на
відношення

місцевості до nоселення чи родини з прізвиськом Ь),гай.

Варіант гідроніма

Устье, Устья nоходять від відповідного Гf; пор.

рос. устье «місце вnадіння річки в море, озеро або однієї річки в іншу»
[Мурзаев, 58З).

Бугай

річки:

1) л. Дніnра в Кам'янсько-Дніпров. р-ні Заnоріз.
обл., Бога й, Бугай ( 1967); 2) n. рук . Дніпра в Томаюв. р-ні Дніnроnетров.
обл; Бугай (191З); З) пр. Сможу л. Удаю 11. Сули л. Дніnра; Бугай (1912)
[СГУ, 7З]; 4) балка, л. Дівки в бас. Нижнього Дністра [ГНП, І З]; 5) се.ю в
бас. балки, Роздільн. р-н Одес. обл. [АТП, ЗЗ4]. Ети\1ологія назв затемнена

через омонімію основ, які могли мотивувати топоніми (див. Буг Західний

1 Ь)'г

ІІівденний). Традиційно ії пов'язували з аnелятивом тюркського

nоходження бугай «nлемінний бик» [Стрижак

1967, 19; Трубачев, 190], але

навіть можливі звукові асоціації роблять таку мотивацію без оформлення

назв топонімними засобами сумнівною. З ошяду на варіативність форм

•
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Богаіі І Бугай імовірним с походження топонімів від відnовідного rт або
ОСІІОВИ з гідрографічним значенням бог- І буг-, nов'язаної з rерм. Ьаk
«nотІк, ручай» чи nсл. *Ьоgь «річка, вода-боГ>> (див. Буг, Південний Буг),
до якої додано тоnонімний суф. -ай. Для тоnонімів з етимологічним •-и

в основі твірним виступав збережений у nольських діалектах ГГ бугай
«листяний (мішаний) ліс

(>

звивині рІчки)», nохідний від псл. *Ьиgь

«Звивина, вигин річки»; пор. численні nольські ойконіми

443-444], назву р. Бугайка л.

Bugaj

[NМР

Збруча л. Дністра на Хмельниччині [СГУ,

1,
73],

назву р. Західний Буг (див.). Стійкість форми Бугай з кореневим -у-,
незалежно від іТ етимології, зумовлена асоціативним зв'язком тоnонімів з
активним аnелятивом бугай «nлемінний бик» (див. Бугаївка).
Бугайлu
Сак. р-ну Криму

- річка, вn. в оз.
( 1979) [СГУ, 73].

Євnаторійськ. груnи Бугаіїли {Богаіlли)
Гідронім тюркського nоходження, який

виник за доnомогою суф. -ли в релятивній функції від основи аnелятива

бугай «nлемінний бик» за ознакою «місцевість на узбережжі річки та
озера, де водяться бики».
Б угар - річка, л. Згару л. Пд.
( 1889), Бугор ( 1972); пор. там же бол.

Бугу; Безодия, Бугрь
Бугор [СГУ,

73].

( 1849),

Бугорь

У разІ нервинності

Бу.•рь. Бугорь, гідронім утворено семантичним сnособом від ГГ бугор
«nагорб»(< вел. *bugorь <. і.-с.

*bheug{h)

«гнути» [ЕСУМ І,

277));

пор .

потік Бугор, який також с притокою р. Згар у бас. Пд. Бугу на Хмельниччині;
Бугорь [СГУ,

73]

(можливо, це одна й та сама назва?), а також етимологію

гідроніма Буг Західиий. Якщо ж вихідною с основна нині форма Бугар, у

якій nояву -а- на місці -о- під нагопоем важко пояснити, то тоді ймовірним
видасться походження назви як семантичного похідного від псп. *bagarь І

bogarь «згарище», в якому префікс *Ьа- І •ьо- підсилював значення
дієслівної основи (про

значення

антропонімного

преф. •ва- І *Во-,

можливість його походження з *оЬ- і переходу в бу-, наприклад, в укр.

діал. бутурма з бomop:wa, боторма

< nсл. *botьrma [див. Шульгач 2008,
17-25]. На nідтвердження такої словотвірної моделі вказує назва річки Згар

(див.), у яку впадає р. Бугар, функціонування в українській мові ГГ погар
«згарище; місце, де була nожежа» (СУМ

6, 705).

З огляду на відсутність

морфологічних засобів творення відносно пізнього гідроніма Бугар, коли
вже не використовувався суф. -jь у посесивній функції, не можливим є

його nоходження від антороnоніма Богар, Bogar, що функціонує в мадяро
південнослов'янському середовищі, або від сербського етноніма Бугор
«болгар» [див. Чучка,

•
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Буг (Західний)- річка, п. Вісли
Боугь, блр. Буг, д.чес.

Bug,

nол.

(1957) Бугь (Богь) (1018), д.рус.
Bug, лат. Armilla (ХІІ ст), Bug (1564-1565);

пор. у бас. річки гідроніми з компонентом Бужок; нn Буськ, Верхобуж,
Ка.м 'янка-Бузька, Забужжя. Бужанка, Прибужани та ін. [СГУ,

74, 208).

Стабільне етимологічне *-и- в опорному компоненті Буг, крім однієї

фіксації з -о-, в найдавніших nисемних пам'ятках [див. ЕСЛГНПР,

25),

а також генетичні зв'язки з алелятивною лекискою в слов'янських і
неслов'янських мовах свідчать про походження гідроніма від псл. *bugь
«вигин, закрут», що пов'язане з і.-є.
згинати»; пор. д.інд.

bhogci-h

*bheug(h)-

І

*bhoug(h)-

«гнути,

«вигин, закрут; перстень>>, д.в.нім.

«nерстень», ц.слов. боугь «браслет,

annilla»

boug

(латинська назва браслету

відбилася у паралельній назві річки), бугор, бугра «nідвищення; схил,
по якому стікає вода» [ЕСЛГНПР, 25] < nсл. *bugьrь (<Пагорб» < і.-є.
*bheug(h)- «гнути» [ЕСУМ 1, 277]; пор. укр. діал. буга «вид високої
жіночої зачіски», рос. діал. буга «річкові береги, порослі верболозом та
іншими кущами», болr. діал. буга «невелика яма, наповнена водою», лтс.

bauga «топке місце біля річки; крута дорога» та ін. [Шульгач, 51], пол.
діал. bugaj «листяний (мішаний) ліс (у звивині річки)», від якого утворено
численні топоніми [NMP І, 443-444] (див. Бугай). Означення Західний
додалося до гідроніма Буг nісля фонетичного збігу з ним назви р. Буг
(Півдепиий) (див.) і входження західнополіських та південноукраїнських
земель до складу Російської імперії.
Буглівка-річка, п. Жирака n. Горині п.Приn'яті n.Дніпра; Бугловка

(1898),

Буглувка

(1953), Buglowka (1891)

[СГУ,

73].

Гідронім утворено за

допомогою суф. -к(а) у релятивній функції від назви села Буглів, через
яке nротікає річка [див. СГУ,

73].

В основі ойконіма антропонім Бугель

або Бугля (прізвище чоловіка), похідний від слвц. діал. мадяризму

bogl'a «купа сіна»,

метафор. ((Огрядна жінка» [Чучка,

bugl 'а І

93-94].

Буг (Південний)- річка, вп. в Дніпро-Бузький лим. Чорн. моря; у

Геродота (V ст. до н. е.) "Y7rlXVІ~; у Йордана (VI ст. н. е.) Vagoso/a, у Географа
Равенського

(VII

ст. н. е.)

Bagosso/a, у

Костянтина Багрянородного

(1

пол.

Х ст. н. е.) Boyov, у літописах під 1171, 1173 і 1185 рр. Богь, на картах XV-

XVII ст. Bog, Boh, Bohus, Бьоугь, Аксу, «nieda/eko Boha» (1450), «od Buha»,
«па Buhu» (1545), Boh (І 598), «ku Bohu» (1664), Бугь (XVIl ст.), «на Богу»
(XVII ст.), «nад Богомь» ( 171 0), «Z Bohzm (1713), «:za Boh» ( 1737), «Ію Богм
(1750), Bog, Вокгь, Буг, Бог, рідко Біг (ЗО-і рр. XVII ст.); nохідні Бужок
(Божок)л. Пд. Буrу,Побожье(1157), смт Меджибіж(літоп. Мед.жибожье,
Мечибожье) у Летичів. р-ні Хмельниц. обл., літоп. м. Бужскь (БужесК'Ь,
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Бужьский городец) у бас. річки, кол. м . Богополь у Подільськ. губ., нn

Забужжя, Прибузьке, Прибужаии, Прибужжя. Прибузьке (в Миколаїв.
й Одес. обл.) [СГУ,

422-423].

Назва немає загальноприйнятої етимології.

Регулярне етимологічне *-о- в основі гідроніма від

VI

до

XVI

ст. н. е. і

часткове збереження його надалі свідчить про відсутність генетичного
зв'язку між Буг (ПівдеmІUй) і Буг (Західний), основи яких формально

збіглися, починаючи з

XVI

ст. внаслідок польськомовного впливу на Богь,

хоч nрипущення про можливе спільне походження цих назв робили в
різні часи. Імовірнішим є германське (готське) або слов'яно-германське

походження гідроніма у зв'язку з герм. *bak- «nотік, ручай»; пор. д.ісл.
bekkr-, д.сакс. beki-, д.в.нім. bah, bach «ручай», сnоріднене з Ьиа/ (від
*bhog/a) «nротічна вода» < і.-с. *bheg- І *bhog- «бігrи, текти», слов'яно
германське багва «болотиста місцевість; драговина, мочар» (див. Багва)
та ін.

[Лучик

1999, 17].

Готський вnлив на формування

крім територіального аргумента (басейн Півдеtтого Бугу

гідроніма,
основний

-

коридор міграції готів від узбережжя Балтійського моря до Північного
Надчорномор'я), nідтверджують найдавніші композити з цією основою

Vagoso/a й Bagosso/a, які відбивають герм. -а- на місці слов. і псn . -о
(< і.-є. *-о-) в основі Bag- (іранізоване Vag-), приєднаної до вживаного
в ро!'dано-германських діалектах і.-є. *so/- «земля, rрунт, місцевість,
основа, підніжжя чого-небудь» (букв. «місцевість, басейн Бугу») або
до рефлекса і.-є. *sa/- «потік, річкова вода, течія» [Лучик
Цілком імовірно, що до появи готського
комnозитів,

у

nраслов'янському

Bag- І Vag,

середовищі

«рухаюсь, nливу» [ЕСЛГНПР,

21]),

1, 219])

(<

функціонувати

і.-є.

*bhogl

*Ьhеg

яка в добу язичницького поклоніння

воді як божеству контамінувалася з *Ьоgь
податель» [ЕСУМ

відбитого у структурі

могла

назва *Воgь <*Ьоgь «річка; ручай, вода, що тече»

1999, 18-19].

(<

і.-є.

*bhagah

«наділяючий

за ознакою «вода-бог». Вона могла вживатися

праслов'янами ще до приписуваного Геродоту гідроніма ''Уп-аv1~, букв.

«кінська», що із значно вищою достовірністю фіксується як антична
назва

р. Кубань.

Після занепаду редукованих етимологічний

-о- в

новозакритому складі перетворився в українському мовленні на -і- (пор.

Біг), а в польському на

-6-,

який вимовлявся як укр. [у], що внаслідок

тривалої колонізації поляками Правобережної України спричинилося до
закріnлення форми Буг. Варіант Аксу став хрестоматійним nрикладом
тюркського утворення від ак «білий», <<Тектю> і су «вода», яке могло
вказувати на чисту і лридатну для вживання nротічну воду (див. Аксу).

Водночас давнішим для основи ак є дієслівне значення «текти, стікати,
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литися» [Мурзаев,

у зв'язку з чим тюркізм Аксу, очевидно, виник як

42],

калька слов'яно-германського
вода, яка те•Іе»

(<

і .-с.

Буда, Буди-

589]; 2)

1)

Дніпра;

n.

формою «рІчка;

населені nункти в різних регіонах України [АТП,

річка Буда, л. Хоролу

п. Прип'яті

73].

Bog- І Bah з внутрішньою
*bhog- І *bheg- «рухаюсь, nливу»).

4)

n.

Псла л. Дніпра; З) ручай Б;~да, бас. Циру

річка Буди, бас. Дністра (поблизу гирла) [СГУ,

Тоnоніми утворилися семантичним сnособом унаслідок онімізації

відповідних форм апелятива буда «курінь, будка; (заст.) nоташний завод;
критий

заnозиченням

через

nольське посередництво з середньоверхньонімецької мови, в якій

екіпаж;

верх фургона»,

buode

«курінь, хата» [ЕСУМ І,

277].

який

вважають

Назви виникли за вказівкою на місце,

переважно в лісі, де в примітивних будівлях переробляли дерсво з метою
отримання поташу або іншого товару: пор. ст.блр. буда «населений пункт
в лісі , жителі якого виробляють дьоготь, поташ, селітру, клеnки» [Шульгач

200 І, 19],

nол. Ьиdа «намет, лісова будівля, примітивне підприсмство для

nереробки дерева, торговельний товар», яке з часом набуло значення
«невеличке nоселення, що лежить поза селом, поганий хутір»

420].

[NMP 1,

Ареал функціонування топонімів засвідчує nоступовий розвиток

відповідного промислу від західноукраїнських земе'tь до центральних
і nівнічно-східних; пор. численні тоnоніми з основою
Польщі

[NMP 1, 420-434],

Буджак

(2) [СГУ, 73]
[АТП, 589].

історична

-

топонімії

звідки це виробництво поширилося в Україні,

українські гідроніми Будка
або з цим комnонентом

Bud- }

назва

і нn

(9)

південної

у формі множини Будки

частини

Бессарабії

в

межиріччі Дунаю й Дністра, яка утворилася семантичним сnособом від
тюрк. (тур., кр.тат.) ГГ

псл.

*Qgolo

budiak

«вуrол», який с калькою д.рус.

середньогрецьку назву цієї території ''ОууЛ.щ [Фасмер І,

132-133),

* Угьло

<

«глухий кут, місцевість між річками, що сходяться»; пор.

яка відбиває занеnад носового

Q-.

229-230; Лучик,

На думку деяких учених

(Ю. О. Карпенка та ін.), образ території, що мала власну назву *Qgьlo,
д.рус. Уголо поширювався

в nроцесі історичних міграцій

із Середньої

Наддніnрянщини (див. Оріль, Інгу.1) до межиріччя Нижнього Дунаю і
Дністра (Буджак), а далі в Прикарпаття (див. Кути), залишаючи слід від
часу зародження\до зникнення з історичної арени угличів

ogolo)

[Лучик,

( <*ogolitje < *

133).

Будuлка - річки: І) л. Псла, л. Дніnра; Будилка, Будь1лка

пор. с. Будилка в тому ж р-ні Сум. обл.;

•

2) n. Дніпра
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(1857);

в Дніnроnетров. обл. ;
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(І 93 І), Будилка

Budylow

( 1697),

Будиловская

( 1780);

пор. тут же поріг

Будило, а також у с. Свистунове Широків. р-ну Дніпропетров. обл. балку
Будилівська

( 1779-1804)

і поріг Будильський

( 1905)

[СГУ,

73].

Перший

гідронім та ойконім виникли семантичним способом від збереженого
в

російських

південно-західних

говорах

апелятива

будилка,

що

демінутивом від будиль «пеньок, кіл, копил, тичка, тощо» [Даль І,
за

ознакою

«річка

або

місцевість,

яка

характеризується

є

36)

наявністю

природних предметів у формі тички, колоди, що стирчить». Другий
гідронім має таке саме походження або виник за допомогою суф. -к(а) в

релятивній функції від назви nорогу Будило на стеnовій річці , в основі
якої *будило (морфологічний варіант апелятива будtи~ь), що вказує на

поріг, який вистуnає з води. З огляду на наявність варіантів твірного

апелятива бодШь. бодилёко [Даль

*bodidlo (< псл. *bodti <
(ЧерНЬІХ 1, 99)).

і .-є.

1, 36), архетиnом основи, очевидно, є
*bhedh- І *bhodh- «колоти; жалити; тикатю>

Буднще
рч. Будищrм

- 1) річка, с. Городище Мен. р-ну Чернігів. обл.; «При
(І 859); 2) близько півтора десятка нп [АТП, 589]. Назва

утворена семантичним способом унаслідок онімізації ГТ будище «місце,

де був nоташний завод» (Грінченко І,

106], в основі якого бУда «nоташний

завод» (див. Буда. Буди). Твірні апслятиви ва -ищ(е) одним із своїх значень
у тоnонімії мають вказівку на місце, де знаходився зниклий географічний
об'єкт, названий твірним словом; пор. річище, ставище, торфище та ін.
Бузова- річки: І)

n.

Інгулу

n.

Пд. Бугу;

Buzo>va (1882); 2)

пр.

Петринеької пр. Шишацької Говтви п. Говтви л. Псла п. Дніпра; Бузова

( 1852);

пор. тут же с. Бузова Пасківка Полтав. р-ну і обл.; З) яр, л.

Кам'янського л. Осколу л. Сівсрськ. Дінця п. Дону (1863) [СГУ, 75]; 4) села,
Київ. і Кіровоград. обл. [АТП,

та онімізації

відносного

589]. Назви утворено шляхом субстантивації

прикметника

жін.

роду

бузова

«бузкова»,

похідного від діал. буз «бузою>

(< псл. *buzo), пов'язаного чергуванням
голосних з боз «бузина, бузою> (< псл. *Ььzь) [ЕСУМ І, 281]; пор. буков.
бзина «бузина» і с. Бузовиця Кельменец. р-ну Чернівец. обл. [АТП, 522].
Мотиваційна ознака тоnонімів «місцевість, якахарактеризується наявністю
бузка або бузини» відбилася

в багатьох інших сnоріднених назвах, які

функціонують переважно в стеnовій і лісостеповій зонах Лівобережної
України:

пор. гідроніми Бузииова,

БузовИй та ін. [СГУ,

Бузииове,

Бузииовий,

Бузuиувата,

74-75]. За цими межами споріднені топоніми мають

основи здебільшого з нулем звука на місці -ь- у корені: пор. літописну
назву р. Бзяиuця в Київськ. землі, потоки Велzіка і МШІа Бзfтка в бас. Ріки
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n. Тиси л. Дунаю, р. Бзuика в бас. Зх.

Бугу на Львівщині [ЕСЛГНПР,

Суфікси -иц(я), -уват(а), закінчення

-ий у формах чол. роду на

25-26].
-овий

однозначно вказують на виникнення тоnонімів за відношенням до бузка

або бузини, яка вважалася язичниками на теренах України «мешканням»
чорта (пор. у балтів бузuиа- священний кущ) [ЕСЛГНПР,
тоnоніми із суф. -овІів- на зразок назви р. Бузівка [СГУ,

26 ]. Поодинокі
74) можуть мати

відантроnонімне походження (однозначно відантроnонімних тоnонімів
тиnу Бузщ Бузипів не зафіксовано); пор. с. Бузuиове в Одес. обл., назва
якого утворена від антаропаніма Бузzщ [ТПСО,

Буймир
обл

;

І) річка,

-

Буй.иірь, Булька

( 191 З); 2)

Боромлі л. Ворскли л. Дніnра; Буймерь,

n.

там же село Буй..wер, Тростянсц. р-н Сум.

пор. ще нn Буймерівка; З) річка,

Сум. обл.; Буймерь [СГУ,

12].

75].

n.

Олешні

n.

Ворскли п . Дніnра,

Назва села виникла як посссив на *-jь

від давньоруського особового імені *Буй.мирь або *Буй.wrьрь, в основі
якого Буй-(< псл.

*meriti «міряти;

*bujati

«буйно рости» [ЕСУМ І, ЗІ4] і -.\trьрь

ви-значати величину» [ЕСУМ З,

481-482]), букв.

(<

nсл

«велик•1й

буйним ростом»; варіант другої основи -.иир виник пізніше nід вnливом
д.рус. мирь «спокій; всесвіт»; пор. д.рус. Втодимrьрь, ц.слов. Влади.мгьрь

[Фасмер І, З26]. Словотвірний тиn топоніма nредставлений у назві д.рус.
м. Володи.мирь І Володи..wерь І ВолодzLwrьрь [ЕСЛГНПР, ЗЗ-З4], в ойконімі
Жито.wир (див.) та ін. Семантика, словотвІрна модель і граматичні ознаки
(чол. рід) композита свідчать про первинність ойконіма, що узгоджувався
з номенклатурним іменем «?радь», від якого шляхом трансонімізації
утворився

не узгоджений

походження

тоnоніма

з

ГТ річка

переконливо

гідронім.

вказує

назва

На відантропонімнс

с.

Буйwерівка,

що

функціонує в одномур-ні з Буі'імер.
Бук, Буки- річки :

1) Бук л. Медвсдівки л. Рачі п. Грезлі л. Ужа п. Пр ип 'яті
2) Бук, пр. Зольні л. Уборті п. Прип 'яті л. Дніпра (191З);
Буки (1959), Бук (1979); З) Буки л. Плетеного Ташлика л . Чорного Ташлика
л. Синюхи л. Пд. Бугу ( 1863 ), Буки ( 1979), Ка-.tеmІЬІе Буки ( 1890), б. Буки
(1868) [СГУ, 75]; 4) населені nункти Буки на Житомирщині, Київщині,
Черкащині [АТП, 590]. Топоніми утворилися семантичним сnособом
n.

Дніпра (19\З);

уна~лідок онімізації відnовідних форм ГТ бук «водяний nерлиспій nил, що
утворюється при ударі води в пороги Дніпра», який у сусщніх білоруських

та російських говорах ще має значення «вир, глибокі місця в річці, ями»
(білор.), «rnибоке місце під колесом млина, вирите водою» та ін., що дає
підстави вбачати в них, крім звуконаслідувальної семантики псл. *Ьиk- І
*Ьиё- «ревти, шуміти» [ЕСУМ

•

l, 284],

збереження вихідного і.-с
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*hheu- І
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*bhou- «nухнути, здійматися,
якого

розвинулася

набухати, nрибувати (про воду)», у рефлексах

семантика

водозбору» [див. Карп.,

27-33;

«зігнутість,

Лучик,

14].

оnуклість,

вnадина,

місце

Ареал nоширення гідронімів з

безафіксною основою Бук- І Буч- (див. ще Буча) nереважно в бас. Середнього
Дніnра й на Полісеї з nродовженням на захід у Польщі [див.

NMP 1, 447],

на nівніч у Білорусі та в Росії свідчить про давні слов'яно-балто-германські
витоки географічного значення в ній; пор. поширення переважно на цих
землях назви міфологічної істоти бука «привид, страховидло, за переказами
забобонних людей, пожирає дітей», який відомий слов'янам і багатьом

народам північної частини Європи [див. Карп.,

28].

Букачівці -селище міського типу, Рогатин. р-н Івано-Франків. обл.

[АТП,

198].

Ойконім утворено шляхом онімізації групової назви жителів

(катойконіма) букачівці, в основі якого відантроnонімний ойконім Букачів.
Букварка- село, Олександрів. р-н. Кіровоград. обл. [АТП,

246].

Назва виникла nід впливом народної етимології внаслідок трансформації
за доnомогою суф. -к(а) перенесеного в часи заснування Нової Сербії

хорватського ойконіма
Букварський [Лучик

Вуковар, букв.

«поселення

Вуюш;

пор.

став

1999, 62-63].

Буковіана -історико-етнографічна територія, яка охоплюс біньшу
частину сучасної Чернівец. обл. в Україні та незначну частину Північної
Румунії; пор. рум .

Bucovina [lordan, 66].

Хоронім виник семантичним

с11особом унаслідок онімізації П буковИна «буковий ліс» [Грінченко
І, І 09], який являє собою утворення за доnомогою -ии(а) з локальним
значенням від прикметника буковий «стос. до бую>. Онімізація апелятива
буковИна, який з nраслов'янської доби вживався на позначення різних

територій

з

буковими

лісами

або деревам~1,

відбувалася

стосовно

місцевості від Чернівців до Хотина досить nізно - починаючи з

[Карпенко,
на

XV ст.
3-4]. Основа Буков- і топонім Буковина поширені переважно

гірських землях, дотичних до Карпат;

пор.

назви гір Буковина,

Букоtіель, Буковинець. Буковина, Буковина, Буковиця. Буковz;uський та ін.
[Габорак, 41-45], рр. БуковИна, потоків Буківець, Буковий, БуковИнський,
БуковИиистий, БуковИнка, Буковuнчик [СГУ, 75-76] , у польських Бескидах
(Західних Карпатах) численні ойконіми Bukowina, утворені від аnелятива
bиkowina «буковий ліс» [NMP 1, 453-454], у словацьких і чеських Татрах
тоnоніми Bukovina [Profous І, 237-240]. Ці та інші тоnоніми з основою
Буков- nоширені nереважно на гірських слов ' янських землях, де росте
бук, назву якого вважють давнім германським заnозиченням, якому у
слов'ян могло сnочатку відповідати *grabь <<граб» [Bruckлer,
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48].

•

Булавtінське

[АТП,

І 08].

Назва

селище міського тиnу, Єнакісв. м/р Донец. обл.

-

виникла

сnособом

субстантивації

та

онімізації

відносного nрикметника сер. роду на -ськ(е), утвореного від онконіма
Булавине [АТП,

в основі якого антроnонім Булава; пор. у с-щі

107),

Булавине р. БулавІінка л. Кринки

n. Міусу [СГУ, 76].
Булавка-річка, n. Жирака n. Горині n. Приn'яті л. Дніnра [СГУ, 76].

Назва виникла як демінутив на -к(а) від *Булава або за доnомогою -авк(а}
в тоnонімній функції від nсл.

*bul-

потовщення» (див. булава [ЕСУМ

з географічним значенням «виnуклість,

Bulawy, що
зводиться до діал. buцawy від bula «набряклість, потовщення» [NМР І, 459].
Булатець- річка, п. Сули л. Дніпра; <шар. Булатецrь» ( 1709), «В'Ь
течевін р. Булатца» ( 1886), Булатець (1852), KQA.-temtьнї Потокь ( 1913);

l, 289));

пор. пол. ойконім

пор. нп Нижній Булатець і Вищий Булатець Лубен . р-ну Полтав . обл.
[СГУ,

76].

Назва утворена за доnомогою суф. -ець у демінутивній або

релятивній функції від nн.тюрк. булат «сталь», очевидно, за кольоровою
ознакою води або rрунту; пор. стр. і оз. Булатець на Переяславщині, с.
Булатець на Супої, nоселення в Криму Темир-Булат, Бай-Булат. Берди

Булат [Стрижак

1963, 37),
90] .

Сеііп-Булат [Бушаков,

тюркського

походження

Булат-Сарай, Аджи-Булат, Булат-Ходжа,
Продуктивність основи Булат- у тоnонімії

свідчить

про

розвиток

у

ній

географічної

семантики, пов'язаної з nодібністю до сталі (пор. назви рр.

Стальна. Стальниця) [СГУ,

525],

або травчатого вигляду» [Даль

Стшzь,

зокрема до «узорчатої сталі, червоного
І,

140], залізної руди (пор.
476-479]). Пояснення

гідроніми з основою Руд- в Україні [СГУ,

численні

гідроніма

як суфіксального утворення від *Булак з тюрк. булак <<джерело, струмок»

[Стрижак

1963, 37]

nривабливе із семантичного погляду, але не

має

nідтвердження відnовідними фонетичними варіантами основи і жодним

прикладом у гідронімії України (nодібні назви поширені в Поволжі та
на Алтаї [Молчанова, З 1-32]). Паралельна назва КамеинЬІй Потокь має

прозору етимологію, яка вказує на кам'янисте дно невеличкої річки зі
стрімкою течією (див. Потік).
Булrанак

-

річка, вnадає в Керченську Бухту; Булганакь

пор. с. Булгаиак там же [СГУ,

76].

Назва тюркського походження, через

кримсько-татарське посередництво nов'язана з д.тюрк.
брудний» [ДТС,

122);

Булдuжка

76].

- річка, пр. Кобилки л. Убеді л.
(1859), БулдЬІжка (1913) [СГУ, 76].
•

bulyanug "мутний,

пор. р. Булгаиіж-Західиий, р. Булгашік-Східиий. б.

Булганакська в Криму [СГУ,
р. Бульдь1жrь»

( 1863);

Дec.ru л. Дніnра; «nри
Сучасна назва постала
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як демінутив на -к{а) від вихідної Булди.жа, що виникла за доnомогою

структурального -jь від булдига за ознакою «nорожнисте, роздуте русло»;
етимологія аnелятива булдига реконструюсться як псл. *bьldyga «те, що
вистуnає», що nов'язане з nсл . *ЬьІd- з детермінативом
і .-є.

«здуватися, набухатю> [Козлова

*bhel-

Булдиж на Чернігівщині [Черепанова,
[СГУ,

76]

-d- і зводиться до

1, 21, 29-30];

пор. назву лісу

49], руч. Булдинка на Житомирщиш

з можливим антроnонімним посередництвом та ін.

Бульбо ка- річка, л. Кодими п . Пд. Бугу; Бульбоха

( 1968) [СГУ, 76].

Назва утворена семантичним сnособом унаслідок онімізації діал. П
бульбока

«гл ибоке місце в річці», варіант бульбоня «баюра, калюжа,

яма під водою», які вважають молд.-рум . запозиченням: молд. булбоаки
«вир, ковбаня», булбоаІІа «ТС» [ЕСУМ І,

292],

але можуть мати й власне

українське походження від бульбоня: пор. укр. бу.1ьба «пузир, nухир»,
яке, можливо, 11ов 'язане з псл .*Ьь/Ь- з і .-є *ЬІІеІ- «здуватися, надувати»
(див. Булдzіжка) і ГТ боия «гл ибоке місце на болоті», тобто бульбоия
може являти собою контамінацію слів бульба і боия (Карпенко, І 04]; пор.

Бульбоиа п . Савиці л. Пруту в Чернівсц. обл. [СГУ,

( 1770)

Бунар

-

[СГУ,

76].

76].

річка, впадас в оз. Сасик (Кундук) в Одес. обл.; Бунарь
Назва утворена

семантичним

способом

унаслідок

онімізаціїтюркського ГГ буІ/(ір «джерело, фонтан», поширеного в турецькій
1 кримськотатарсьКІй мовах; топоніми з цією основою закріпилися також

у nівден нослов'янських мовах [Мурзаев, І 02] (див. Татарбунари).
Буня- річка, п. Рокити

(1913);

Буисв

(1979)

[СГУ,

76).

n.

Льви л. Ствиги п. Прип'яті

n.

Дніnра

Назва утворена семантичним способо'f

від незасвідченого ГГ *буия «Заглиблення», що с фонетичним варіантом
апелятива боия «глибоке місце на болоті» [Карпенко,

104]

і твірним для

діал. буиька «глиняна посудина з вузькою шийкою, глечик», які зводяться
до звуконаслідувального буиіти з псл .
[ЕСУМ

*bzmeti І *buniti "гудіти,

дзижчати»

1, 296,297]; пор гідроніми Буиа в Сербії, Випа в Хорватії, Буиа в

Боснії [Іліаді,

161 ].

До цього ж гнізда, очевидно, належить назва р. Бушік,

рук. Ворскли л. Дніпра на Полтавщині [СГУ,

76], але в

мікрог1дронімі Бунів

Яр у Чернівец. обл. означення є відантроnонімним [Карnенко, І 04]: в основІ
його rіпокристика *Вип, *Bzmь, *Випа,
хорв. Вип,

BzmJ, ,чес.

*Bunja

антороnоніма Bиnimir; пор.

Вип, рос. Буия, Буико [Іліаді, І 61 ].

Буранчі - річка, п. Бакапсу л. Альми в Криму; пор. нп Буруичі
(суч. Підсобне)

[Cr У, 77].

Назва тюркського походження, утворена за

допомогою топонімного суф. -чі, очевидно, в демінутивно-релятивній
функції від ГГ бураи І бурун «nіщаний горб, наметений вітром», «мис,

•
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•

гірський вистуn, nіщаний nагорб і т. ін.», «сугроб снігу>>, «карстове

nровалля» тощо [Мурзаев,

102, 103].

Можливе відетнонім не nоходження ;

пор. рід буранчі в узбеків-куралинців, тат. чол. ім'я Виrансі [Бушаков,

Бурrунка

89].

І) n. Дніnра; Бургуика ( 1850), Бургапка
(1890); пор. тут же с. Бургупка Борислав. р-ну
Херсон. обл.; 2) n. Козацької n. Дніnра в цьому ж р-ні; Burhunka (1931),
Бургуискій, Бургун ка ( 1913), Боргупка ( 1697), Верхияя Бургуика ( 1890)
[СГУ, 77]. Назва утворена за доnомогою суф. -к{а) в релятивній функції

-

річки:

Нижняя-Бургуика

( \884),

від тюркського субстантивованого дієприкметника

*бургун «той,

що

бурлить», «круговерть»: пор. тур. bиrgu «сверло, бурав», гаг. «круговерть»,
«щось скручене, згорнуте» і т. ін., що зводиться до дієслівної основи

Ьиr- «крутити; сверліти, буравити тощо» [Севорян

1978, 264],

яка могла

відбитися в етимологічно не з'ясованих діал. боркут, буркут «джерело
мінеральної води, гейзер», бургіш «джерело мінеральної води», що зазнали
румуно-угорського

вnливу

[ЕСУМ

пор.

1, 231 ,299];

мікрогідроніми

Буркут і nохідні від них у Прикарпатті та Закарпатті [СГУ,
«джерело», бургела [СНГТК,

32] і похідний від
1999, 36].
- річка, n. Здвижу n. Тетерева

77], ГГ бургеnо

нього мікрогідронім

Бургеnі, Бургеля [Лучик
Бурковиця

( 1892)

[СГУ,

77].

11. Дніnра; Бурковица

Назва утворена за доnомогою тоnонімного суф. -иц(я),

що вказував на

ознаку,

виражену твірним

nрикметником

*бурковий

«відносно до буркун (бот.)»; пор. діал. бурковина «буркун жовтий» [ЕСУМ

1, 302],

мікротоnонім на Волині Бурковате- nоле, де росло зілля буркуп

[Аркушин

1, 79].

Бурлей- річка,

(1800)

[СГУ,

77].

субстантивації

n.

Сіверськ. Дінця

n.

Дону

( 1782);

пор. нn Бурлей

Назва тюркського nоходження, утворена внаслідок

відносного

прикметника

на

-лиІ-лей

з

іменниковою

основою тур. діал . бур «крейда, ваnно; камінь з умістом гіnсу або вапна»;

«вапнякова гора, nозбавлена рослинності», яке зводиться до бор «ваnно;
глина; необроблена земля; осадок у посуді від каламутної води і т. ін.»
[Севортян

1978, 192] (див. БурлЮк, ВелИкий Бурлук).
- річка, np. Ангари л. Салгиру, вn. в зат. Сиваш на
зх. Азовськ. моря в Криму; Гурлюко-Су ( 191 0), Бурлюк (Соллар)
(1979), Гурлюкь, Гурлюкь-Су (1837); пор. с. Бурлюк- суч. с. Каштани
Бахчисарай. р-ну [СГУ, 78]. Гідронім тюркського nоходження, виник за
БурлЮк

доnомогою суф. -лик І -лік І -лук І -люк у локальному значенні від поліес
мічного тур. ГТ бор, бур. «вапно, камrнь з домішками глин и ; цілина або
nевний час необроблена земля та ін.» [Севортян

•

1978, 192-193],
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найбільш актуалізованою для назви річки виявилася семантика «осад від
каламутної води» (див. Бурлей). Перехід -о- в -у- є природним перед на

ступним наголошеним -у- для різних мов, а втрата сингармонізму голо
сних відбулася, напевно, у східнослов'янському мовному середовищі. В.
А. Бушаков уважає, що кримськотатарська назва утворена за допомогою

іменного суф.

-ugl-uk від кр. тат. burul- «крутитися, вертітися, закручувати
90) за ознакою «закрут, звивина>>. Варіант гідро

ся, звиватися» [Бушаков,

німа Гурлюко-Су походить від кр.тат. gйrlйk «велика кількість» і тюрк. су

«вода», тобто «багатоводна» [Бушаков, І 06] (див. ВелИкий Бурлук і Бурлей).
[АТП,

Буртu

-

590].

Топоніми

балка, потік, річки (З) [СГУ,
виникли

78],

семантичним

населені пункти
способом

(7)

унаслідок

онімізації множинної форми ГТ бурта «груда, купа (nродовгувата);

насип, горб, бугор» [Грінченко І, І І 4] або його варіанта бурт «насип,
бугор, куnа»,

який вважають запозиченням через

німецької [ЕСУМ І,

304].

польську мову з

Щодо твірного апелятива, то його nоходження

не можна вважати однозначним. Очевидно, бурт, бурта, яке проникло
через польське посередництво (пол.
«борт, край; карниз; (книжкова)
тасьма» [ЕСУМ

1, 304]),

burt, burta з німецької мови, де Bord
полиця» і Borte «кайма, край, обшивка,

не пов'язане з українськими топонімами, про

що nосередньо свідчить відсутність відповідних географічних назв у
nольській мові [див.

NMP

І,

463]. Натомість бурт,

бурта в географічному

значенні «насип, бугор, куnа» виявляє ознаки тюркізму: пор. тур. бурт
«утворювати зморшки, морщини», бурти (на Дону) «округлі горби

алювійних nісків на терасах річки», чагат. буртак «місцевість з підйомамн
й спусками, з ритвинами» [Мурзасв, І 03], назву б. Бурти п . Самарки в

бас. Сіверськ. Дінця

n. Дону, р. Буртиччя л.
78] (з тюрк. Буртече,

Азовське море [СГУ,

Кільтині л. Обтічної, вп. в
Буртичи, де топоформант

-чи вказує на рельєфні особливості терас річки), що функціонують у
південно-східній частині України, в топонімії якої тюркський елемент
надзвичайно великий.

Бурульча- річка,
моря; Бурулча, Буруча
Білогір. р-ну в Криму,
Бурульчі [СГУ,

78].

n. Салгиру, вn. в зат. Сиваш на зх. бер. Азовськ.
(1837); пор. с. Нова Бурульча (суч. с. Цвіточнс)
рр. Бурульча-Ветіка і Бурульча МШІа - nритоки

Назва кримськотатарського nоходження,

виникла

внаслідок онімізації дієnрикметника бурульча «nлетений, звивистий»,
утвореного за доnомогою -ча зі значенням малої інтенсивності ознаки від
дієслівної основи бурул- юакутувати(ся), покривати(ся); бути зігнутим »

[Радлов IV/2, 1888-1889).
•
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Бурчак- І) балка, л. Карачакраку л. Кінської л. Дніnра (І 783);

Бурчуко (І 775), Дурчако (І 855),

Burtschuk (І 739); лор. Бурчанський шлях
у Василів. р-ні Залоріз. обл. (1967); 2) річка, л. Дніnра, Верхньорогачин.
р-и Херсон. обл. (1979); пор. с. Бурчак Михайлів. р-ну Заnоріз. обл.;
З) рукав річки, л. Сули л. Дніnра на Полтавщині (1889); Бурчако (1913);
4) річка, пр. Барахтянки п. Стугни n. Дніnра в Київ. обл.; Бурчако ( 1900); 5)
річка, пр. Десни л. Дніпра на Чернігівщині; Бурчако ( 1729-1730) [СГУ, 78].
Назви виникли семантичним способом унаслідок онімізації ГТ бурчак
«дзюркотливий струмок; струмінь протічної води, який тече із шумом»

[Грінченко І, І

15],

«трясовина, неnрохідне болото» [Череnопова,

38],

мотивованого дієсловом бурчати «буркотіти; дзюрчати (про струмок
тощо); ричати» звуконаслідувального походження

[ЕСУМ І,

297]. Категоричне твердження

nсл.

(<

*bur-

І *Ььr-)

О. М. Трубачова про походження

гідроніма від тюрк. бурчак «горох» [Трубачёв, І 73,

197, 250] неnереконливе

із семасіалогічного та ареального поглядів (більш імовірним у цьому
nлані є зв'язок з тюркським демінутивом бурчак І бурчек «куточою>, який
функціонує nереважно в Середній Азії [див. Севортян

1978, 274], але міг
78]); пор. блр.
бурчак «частина річки з швидкою течією», «швидкий ручай» (Шульгач, 56],
поширене на території Польщі burcak «гірський потік, шумний струмою>
[Желєзняк, 29] та ін. З огляду на омонімію основ відбувалася повна
відбитися в назві невеличкої кримської річки Бурчек [СГУ,

адаптація української назви Бурчак у тюркському мовному середовищі;

пор. нn Бурчак-Михайлівка на Луганщині [АТП,

71 ].

Бурштин -селище міського тиnу, Галиц. р-н Івано-Франків. обл.

[АТП,

189].

Назва утворена семантичним сnособом унаслідок онімізації

аnелятива бурштu11 «янтар», заnозиченого в українську
nольське nосередництво з німецької [ЕСУМ

1, 305];
46], а

ойконіма оронім Бурщтuнський горб [Габорак,

мову через

пор. nохідний від

також

утворений

аналогічним сnособом ойконім Аптрацит (див.).
БутЄни- річка,

n. Росави n. Росі n. Дніnра; Butenia mokra (1789),
( 1883), Бутепь (І 900), Бутеия ( 1957); пор. ще в бас.
р. Росави назву р. Суха Бутень; Sucha Butenia (І 789), Сухой Бутепь ( 1864)
[СГУ, 79, 543]. З огляду на генетичні зв'язки назви з давніми гідроні
мами слов'янської, балтійської, іллірійської та кельтської мовних rpyn
[див. Желєзняк, 140-143] їі nоходження пов'язують з і.-є. *Ьhои- І *Ьhеи
Мокрий Бутеиь

«надуватися, бити» (пор. утворену від цього кореня за доnомогою детер
мінативІІа

-t-

назву р. Бута л. Стиру

n.

Прип'яті

n.

Дніnра [Шульгач,

52]),

варіантом якого був і.-с. *Ьи-1 *bhu- «роздувати( ся), прибувати (про воду)»

•
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(Желєзняк,

142).

Суф.

-ен(я)І-ень належить до nраслов'янських топо

формантів з індоєвропейськими витоками і варіювався залежно від кате
ІОріі роду номенклатурного іменІ. СпорідненимизБутеняє зосереджені
в бас ДНІстра гідронІми Бут1я, Бутuв.1я, Буте1ьський [СГУ,
Бух
І І а-з ва

79).

річка, пр. Ворскли л. Дніпра в Полтав. обл. [СГУ,

-

належить до

нерегулярних утворень,

що

походить,

від звуко11аслідувальноrо nсл. *huxь, в основі якого псл. *Ьих«набрякати,

набухатю>, пов 'язане з
йs- «пухнут~1,

ous- l*b(h)

*buxat1

набрякати»

<

*Ьоиs

і.-с.

*b(h)

1, 312). Словотвірно
< *bukati (див. Бук, Буки), 110р.

імовірно споріднені назви потоку Буха7ка

79] (<

(<

[ЕСУМ

семантична модель аналогічна до *bukь
[СГУ,

«ударяти»

79].

очевидно,

n.

Тереблі п. Тиси л. Дунаю

діал. буха7о «бубон» <.. псл. *Ьихп [ЕСУМ І,

311 ], тобто

«те,

що видає породжені глухи\1И ударами звуки»), р. Бухария л. Волядинки
л . Дністра; Бухарка в Одес . обл. [СГУ,

79),

суф. -ари(я) в якій указує на

об'сk.ї дії, на'Jваної твірним словом буrати.
Бу•аа - річю1
торфище [СГУ,

79;

(3)

в бас. Правобережного Дніпра, населені пункти,

АТП,

591].

Назва утворена семантичним способом

унаслідок онімізації ГТ 6/•ш «шибока яма в річці» (пор. рос. буча
<щшбоке місце в річці, во;\ОВерть», бнр. букча «глибоке МІсце в річці,
заІока») [Карп.,

nсл.

*buk-

31],

основа яко1о зводиться до звуконаслщувальноrо

І *Ьис- «ричати, ревіти, гудіти, дзижчати» [ЕСУМ І,

частково зберігає в rідрошмії зна•tеюtя вихщного і.-с.

*bheu-

14-15].

і

І *Ьhои

<шухну1н, здійматися, набухати, пр~1бувати (про воду)» [Карп .,
Лучик,

285)

28-33;

Можна прlНІустити, що поширені в ГІрській місцевостІ

назви рІчок 1 nотоків з основою Бук-ІБуч- більшою мірою відбивають
«шумову» ознаку об'єктів, а полісью та лісостепові гідроніми

в ереважно

їхню «роздутість», наnовнеНІсть водою; пор. сnоріднені гідроніми Бук,

Буки (див.), Бучок, Бучка, Бучю;, Бучиа, Бучок [СГУ,
БучtLІКа, nол.
[ІJ Ііа,'\і,

Bucz,

рос. Буча,

79-80),

слвн. Виёа, серб. Буцtt70, макед. Бучаю та ін.

16 І).
Бучач

XIV-XV

місто, Терноnіл. обл . [АТП,

ст. як Вис::ас:: [Худаш,

вщ антроnаніма Бучак

(<

98).

415].

Назва фіксусться з

Вона утворена як nосесив на *-jь

Ьуча -r -ак

)

[Чучка,

102].

Зміна наrоJюсу в

основі ойконіма відбулася під nольським вnливом. Менш Імовірним
є вю•икнеш1я назви за допомогою суф. -ач у тоnонімній функції від
поширеного в Західній Україні ан грононіма Буча з Будюшр або аnел.
б.~;'Іа [Чучка, І 02].
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Буша

(1917),
(1570),

І) річка, л. Мурафи л. Дністра; Букша, Буиtка,

Бушанка

(1957), Баиш (1914), Башея (1859-1914),
(1975); 2) село в бас. річки, Ямпіл. р-н

Буишнка, Бушка

обл. [СГУ,
Баиtея,

-

Busza
Башей

Вінниц.

Назва неясна. Судячи з найдавніших фіксацій Башей,

80].

топонім

може являти

собою

східнороманську

(молдавську)

посесивну форму на -(о)аяІ-(о)ей, похідну від антропаніма Баша з

імовірно тюркською основою баша «турецький урядовець» [Чучка,

52].

Давню топонімічну функцію в східно-романських і тюркських мовах

виконувало також кінцеве -а(-я), яке в сучасному варіанті топоніма могло
приєднатися до тюрк. баш з географічним значенням «гірська вершина;
підвищення; скеля, що виділяється; витік, верхів'я річки тощо» [Мурзаев,

76-77].

Щодо голосного -у- в основі, то він розвинувся внаслідок впливу

лабіального

на ненаголошений -а-, який спочатку перетворився на

-6-

близький за піднесенням -о-, а потім природно перейшов в -у-: пор. діал.

бокша «корова з білою плямою на боці; назва вівці», яке nов'яане з молд.
бокшан, букшаи «nорода рогатої худобю» [ЕСУМ І,

225]

і формально

збігається з варіантом гідроніма Букша, що є метатезним утворенням від
Буш ка.
Бушти11а

(АТП,

164].

-

селище міського типу, Тячів.

Назва виникла як субстантивований

р-11

Закарпат.

обл.

посесив на -ии(а),

похідний від антропаніма Бушта І Буштя, що с суфіксально-скороченим

утворенням Бушта

(Буш-

+ -та) від зх.слов. Budiтir (чес. Bu.i:ta,
шл. Buztha, вл. Bufftha, угор. Buszta) і фіксується на Закарпатті з XV ст.; пор.
похідне прізвище Бfпитин, угорський ойконім BustyahQ.za, що відповідас
укр. Буштино [Чучка, 104]. Можливе походження твірного антропаніма
від діал. гуц. бушта «великий шматок чого-небудь»>, яке відбилося в
спорідненій румунській назві г. Буштуя з артиклем -ул іменників чол.

роду, що зафіксована на межі Прикарпаття й Закарпаття [Габорак,

47).
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