
П РО С Л ІД КИ  Д О ІН Д О Є В РО ПЕЙ С Ь КО Ї 
О Р О Н ІМ ІЇ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

У Карпатах гір і гірських назв, звісно, багато. У галицькій Гуцуль- 
щині С. Грабець назбирав 826 різких гірських назв, а рахуючи й то
тожні — 965 [34]. У Бойківщині Я.Рудницьким зафіксовано 627 назв, 
а з тотожними — 1017 [23]. На по рівняно невеликій території буко
винської Гуцульщини віднайдено понад 400 назв гір [14]. Стосовно 
інших регіонів Східних Карпат такі підрахунки нам невідомі. Але 
оскільки зазначені території складають менше чверті усього гірсько
го масиву, можна висновувати, що загалом у межах Східних Карпат 
існує десь близько 10000 оронімів, тобто приблизно така сама 
кількість, як і гідронімів.

Панівна більшість цих оронімів за своїм постанням є слов’янсь
кою, найчастіше — українською. Для буковинської Гуцульщини, тоб
то — для карпатської частини Чернівецької обл., існують такі підра
хунки: 89,6% оронімів — слов’янські, 8% — румунські та 2,4% — не
ясні [13:35]. Нас наразі й цікавлять оті 2,4%. Кількість неясних оронімів 
більш-менш характерна для усього карпатського регіону. Неясні вони, 
власне, тому, що українська орон мія вивчена значно гірше, ніж ук
раїнська гідронімія. А джерелом неясності є або субстратне, дослов’- 
янське постання, або архаїчна, древньослов’янська, нині вже не усві
домлювана організація. В обох випадках з етногенетичного погляду 
цей невеличкий оронімічних прошарок є найінформативнішим і най- 
цпсавішим.

В. Ілліч-Світич свого часу, аналізуючи карпатську орографічну 
термінологію, обережно висловився, що термінологія ця “безперечно 
свідчить про асиміляцію в районі Карпат іншомовного субстрату, 
який не піддається, однак, точному визначенню” [11:231]. Проте по
ступово таке визначення з більшою чи меншою певністю потроху 
окреслюється.

Не виключено, що окремі карпатські ороніми мають доіндоєвро- 
пейське походження, пропоноване вже для назв Товтри, Татри [16:4
6]. Така думка висловлювалася й щодо назви Карпати і щодо назви 
Бескиди. Автор останньої, чеський ономаст Вацлав Поляк, пов’язу
вав оронім Бескиди з “арктобал'гським” субстратом — в його ро
зумінні угрофінським [39:180]. Пізніше цей саме дослідник адресував

Ю. О. Карпенко

© Ю. О. Карпенко, 2001 43



доіндоєвропейській давнині (“пр ієвропейській”) ще цілий ряд бал- 
канських і карпатських оронімів та оротермінів, напр. бердо скеля, 
горб; обрив, прірва, пор. гори Бердо, Берце у Бойківщині, Бердо, Бер- 
да у Гуцульщині [41:89-94]; топонімічний ареал цього терміна є до 
сить широким, але центральну, вихідну його частину становлять Кар-; 
пати [4:119-120]. Однак бердо — це праслов’янське слово виразно 
індоєвропейського походження [9,1:169; 29,3:165], тут маємо, отже, 
древній слов’янський внесок до о ронімії Карпат.

Досить скептично оцінює праєвропейські етимології В.Поляка 
відомий швейцарський мовознаве ць Й.Губшмід [25:239]. Але сам теж 
їх висуває. Зокрема це стосується популярного у Карпатах ороніма 
Магура. При докладнішому розгляді цього ороніма відкриваються 
цікаві речі. У гуцулів маємо назви гір М ^и га  (6 об’єктів), Велика 
Маґура, Мала Магура, М^игка, М а^гку [34:131,182], у бойків М а^га, 
М о^га (кілька об’єктів), М астка, Пацигес, БисНаї Мащіга [23:59], є гора 
Магура на Буковині, трапляється ця назва і в інших місцях Карпат. 
“Карпатський діалектологічний атлас” [12:76] фіксує даний оронім в 
дев’яти українських селах (обстеж ено 137) у формах Магура, Магура, 
Магура, Маґура, Мбґура. У Словаччині відзначено 24 гори Ма§ига і 
ще 10 похідних утворень — Мадигка, Ма^игіса, Ма§щіс [38:175-176].

І С.Грабець, і Я.Рудницький цілком слушно уміщують свої мате 
ріали серед назв, утворених від гірських термінів, бо оротермін магу
ра (зрідка з наголосом на середньому складі маґура) висока відокрем
лена гора [17:236; 20:357] широко знаний у Карпатах і в межах Украї 
ни — тільки у Карпатах. Термін цей прийнято розглядати як запози
чення з рум. шайига горб, невисока гора, гора [34:42; 8:91, 95; 23:25; 9, 
3:365]. В.Углар для терену Ліптова наявні там ороніми Magura, нар. 
Мо§ига навіть пов’язує конкретно з валаською колонізацією, датую
чи їх появу кінцем XIV ст. [43:95].

Гірські назви Маніла, Magurilf, М^игісеа, М^игіґа, М^игеґиі ши
роко знані в Румунії [35:33], а сам рум. термін magura (варіант: magula, 
діал. з серединним наголосом т ^ іїга )  етимологізують з алб. magullë 
горб, невисока гора [32:484]. Між тим албанське слово розглядають як 
запозичення у слов’ян чи з румунської мови [25:243-245]. Слов’янське 
джерело — псл. *mogyla, укр. могила вказують зрештою і для рум. 
терміна [9,3:356]. Виходить щось на взірець зачарованого кола.

Але слов’янське *то§у1а було запозичене в румунську мови у виг
ляді тоуііа [32:518], і широке відбиття цього терміна в румунській 
топонімії — Моуііа, М оуіієіє, Моуіііїа, також у варіанті Моріа [35:33-
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34] — засвідчує давність цього засвоєння. І навряд чи румуни запози
чували у слов’ян могилу аж два рази, причому з такою різною фоне
тичною реалізацією.

А сама слов’янська лексема етимологізується дуже погано. Най
краще, що пропонує тут наука, - досить наївний зв’язок із дієсловом 
могти: панівне місце [24,2:635] чи інакше: що змогли, те й насипали — 
вишила могила [9,3:493]. Тому вже давно обговорюється питання, що 
слово могила, а отже й пов’язане з ним маґура, — це древній доіндоє- 
вропейський релікт, субстратний залишок якоїсь мови, що функціо
нувала в Європі до приходу індоєвропейців [37:304]. Й. Губшмід ло
калізує її на Балканах, а продовження лексеми, збереженої у слов’янсь
кому могила і магура, знаходить у багатьох романських мовах — аж 
до ісп. та]апо  та порт. таШао [25:243-245]. Первісний сенс слова — 
вказівка на природну височину чи гору. Значення штучної, насипної 
височини та поховання є вторинними.

Субстратна інтерпретація укр. терміна магура висока гора добре 
пояснює його семантичну розбіжність з рум. тайига невисока гора, 
горб. Йдеться про те, що доіндоєвропейське *п ^й 1а потрапило до 
праслов’янської мови до переходу й > у (ы) й тому розвинулося в мо- 
гыла. а у Карпатах це слово прийшло до слов’ян (через фракійске 
посередництво) як орографічний термін уже після переходу й > у й 
тому набуло форми магура. Кінцеве -щ  (а не -ла) може бути румунсь
ким внеском або, швидше, впливом слова гора, пор. мікротопонім 
МаЬогка поблизу Свидника [31:102], оронім ІУ ^ога у Бойківщині 
[23:59]. Пізнішим, порівняно з могилою, проникненням маґури до 
карпатських слов’ян пояснюється вокалізм а. А збереження прорив
ного ґ зумовлене міцними позиціями цієї фонеми у карпатських гові
рках української мови [пор. 15:21-22]. Втім, Ю.Удольф, який квалі
фікує термін магура як древнє слов’янське утворення, бачить тут ко
рінь іє. *те|(1і)- великий, пор. гр. цєуск;, з відсутньою сатемізацією й 
суфіксом -ур/-ор [42:529].

Певну аналогію до розглянутого становить термін гбрган вершина 
(високої) гори [23:20], гбрганє каміння на горі [34:37; 17:224]. Термін 
цей дуже поширений в оронімії Східних Карпат. Передусім йдеться 
про центральну часгину Бескидів на Бойківщині та Гуцульщині, яку 
географи іменують Ґорґани [7,2:478; 3:965; 10:1981], а місцеве насе
лення, не вживаючи цієї узагальненої множинної форми, іменує тут 
чимало окремих гір в однині — Ґорган (три гори), а також з диферен
ціюючими ознаками — Бурачківський, Вишківський, Илемський,
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Козій, Малий, Великий, Синій Ґорґан [34:126-127; 23:57]. Я.Головаць- 
кий [5:83] подає навряд чи виправдану пом’якшену форму Горгань з 
кінцевим наголосом.

Термін горган усі вчені одностайно виводять з рум. gorgan курган 
[34:37; 23:20; ЗО: 196]. Румунська лексема поширена в оронімії Румунії: 
С о ^ ап , С о ^ап и і (12 об’єктів), О о^ап а , (Зго^апеїе, в о ^ а п і  та ін., 
також з фонетичною варіантністю: СогЬапа, СогЬапиІ, СогЬапі, 
Согсапиі [35:36]. І виводять її з рос. [32:342] або укр. курган. Укра
їнському поясненню віддає перевагу Й. Йордан, бо воно ліпше моти
вується географічно і не заперечується фонетично, пор. наведені то
поніми типу СогЬапиІ і варіанти апелятива согіаап, сигЬап із щілин
ним, а не проривним звуком [35:36].

Взаємообмін термінами (українці румунам — курган, а румуни 
українцям -фонетично трансформований горган) не міг бути аж над
то давнім, бо в межах Славії слово курган свідчиться, власне, тільки 
у східних слов’ян (уперше — під 1224 р.), а подибуване в деяких захі
дно- та південнослов’янських мовах уважається російським запози
ченням. Східні ж слов’яни взяли це слово у тюрків, найімовірніше — 
з куманської (половецької) мови, де кш^ап — фортеця, висока моги
ла [9,3:152]. Однак тлумачення слова як блукаючого тюркізма робить 
незрозумілим його значне поширення у карпатській топонімії. Чи не 
має воно зв’язку із оронімом КагкопоБге й, відповідно, древньої, ще 
доіндоєвропейської генези? Пор. ще гідронім Когіїапу у басейні За
хідного Бугу [33:158].

В. Поляк, грунтовно заналізувавши всі існуючі тлумачення ороні- 
ма Крконоше, приєднався до думки Й. Губшміда про доіндоєвропей- 
ське постання першого компонента цього композита (окрім широ
ких іє. паралелей, зокрема кельтських та західнороманських, є й неіє., 
напр., бербер, акегкш скеля; вихідна форма *кигк- > псл. *кьгк) і прий
нятно пояснив другий його компонент як германський переклад пер
шого, пор. англосакс, паезв скеля тощо. Він же долучив до інтерпре
тації компонента *кьгк і подзвінчену форму — алб. gergalle кам 'янис- 
те місце, ост  [40:227-234], що не може бути відокремленою від кар
патського оротерміна горган.

З того всього з високим ступенем імовірносгі можемо висновува
ти, що українська та румунська мови лексемами не обмінювалися, а 
обидві зберегли древній оронімічний релікт, в укр. — з по-
дзвінченням вихідного *кьгк,пор. ще [36:160-161]. І тут теж дуже ймо
вірним є фракійське посередництво. А тюркський курган до генези
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слова горган відношення не має. Курган міг вплинути на цю автох
тонну форму лише вторинно, якщо взагалі хоч якось вплинув.

Виразним псевдсрумунізмом є ще одна карпатська орографічна 
група. Йдеться про оротермін крона кіпуювина на полонині, пор. ще 
гропи, род. тропів місцевість, вкрита ямами, ярами [3:11]. Термін гро- 
па відомий і з ширшим значенням полонина та є переважно карпатсь
ким, хоч Т.Марусенко зафіксувала його також у Житомирський та 
Кіровоградській областях [17:225]. Цьому термінові відповідає чи
малий ряд ороніміз. пор. гуцульські гори Ґропа (4 об’єкти) [34:138], 
множинне Гропи [там само], Мала Ґропа [22:26], бойківські Грофа і 
Кін Ґрофецький [10:37; 19:30; 23:75], одиничне Гропа, Грофа гора у 
Карпатах, Стрийського повіту [5:93]; словацькі гори Grapa (3 гори), 
Grapy (2 гори), також Gröfria, Grofovec [38:159]. Практично усі дослід
ники виводять цей термін і, відповідно, пов’язані з ним ороніми з рум. 
groapä яма [9,1:60!; 8:93-94]. Але ця рум. лексема, маючи в Румунії знач
не топонімічне поширення [35:28-29], у свою чергу виводиться з алб. 
grope яма, прірва [32:348; 6:19], яке етимологізується з псл. *grobb [3:11]. 
Однак це етимологічне коло незадовільне ані фонетично (поява п, а 
надто ф з б залишається незрозумілою), ані семантично, ані терито
ріально. Адже термін гропа, з фонетичними і значеннєвими варіація
ми, знаний зі слов’янських мов також польській, словацькій, чеській, 
болгарській, сербській і хорватській. Можемо досить надійно висно
вувати, що перед нами типовий карпатизм, причому з тих, що їх дже
релом став “найдавніший субстрат” [1:12-13]. Оскільки лексема 
надійної іє. етимології не має, В.Махек зіставив її з італ. greppo урви
ще, схил і відніс до праєвропейських, тобто доіндоєвропейських 
[37:117]. Мабуть, це дійсно так і є.

Не можемо виключити можливість доіндоєвропейського постан
ня оронімів, пов’язаних з терміном холм горб. Термін цей в українській 
мові вживається зрідка, але все ж фіксується [17:253; 20:595]. В украї
нських текстах XIV-XV ст. він активно вживався [26:146]. А ось у За- 
ставнівському районі Чернівецької обл. є узвищення Хом і біля нього 
поле Над Хомом. Ця назва Хом — фонетично закономірний резуль
тат розвитку холм > ховм > хом. Цей автономний розвиток (при по
вному забутті твірного терміна) і поява нерухомого наголосу свідчать 
про некнижне і не чужинецьке, а народне й древнє постання назви. У 
бойків двічі фіксуються назви гори Хом, в одному випадкові — з крас
номовним варіантом Хошп [23:57]. На фоні назви Хом і гуцульські 
ороніми Хомяк [28:4] чи Хомєк, він же Stög Chomiakowski, також
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Chomenski Grzbiet, Chominska Géra чи просто Chomenskyj [34:177] ра
зом з горою  Гомул, з рум. артиклем [28:1; 34:128], бойківські 
Chomowiec, Chomynskie [23:71] варто пов’язувати не з антропонімом 
Хома, як то чинять записувачі, а теж із терміном холм. Пор. ще ста
ровинне українське місто Холм (і Холмську Русь), що нині знаходиться 
у Польщі.

Термін холм знаний є усім трьом групам слов’янських мов і сягає 
праслов’янських часів. Пел. *хь1пть виявляє особливі зв’язки з гер
манськими мовами (пор. хоча б Стокгольм) і тему вважається дослі
дниками запозиченням з герм. *hulma-. М. Фасмер стоїть на цій по
зиції категорично [24,4:255], а О.Трубачов — з. певними ваганнями 
(“скоріш за все”), відхиляючи проте заперечення А. Брюкнера проти 
запозичення як надто загальні [29,8:138-139]. Але думка А. Брюкнера 
має серйозні підстави. Топографічні назви не запозичуються так, як 
назви мандрівних предметів. Етнос мусить мешкати при тих топо
графічних об’єктах, для яких витворює наймення, що його можуть 
успадкувати етноси-наступники. Тому міркування В. Махека, що сло
в’янська та германська лексеми успадковані з праєзропейської (доін- 
доєвропейської) мови, імовірно з *kulm-, звучить досить переконли
во, тим паче, що на думку вченого, “слов’яни та германці мають ба
гато топографічних “праєвропейських” назв” [37:158, пор. 76]. Ви
разне збереження цієї лексеми у карпатській ороншії та своєрідний, 
автономний озвиток цієї оронімії (Хом!) промовляють, разом із са
мою специфікою рельєфу, за те, що передача слов’янам доіндоєвро- 
пейського слова, звісно через посередників, відбулася первісно саме у 
Карпатах.

Нібито про це свідчить і древній оротермін, пов’язаний з лексе
мою холм і представлений у межах української мови передусім у Кар
патах, причому представлений рясно і з численними варіантами: а) 
чолб [34:34], чолопок, можливо сюди ж і чубок [17:253]; б) щолб, щовб, 
щоб, також щблба, щбвба, щолопок, шомб, щомбур [17:254], шчоуп, 
щчіп (род. шчуба), штовб [21:396], scoubôk, scôubyk [23:32]. Значення 
всіх цих варіантів практично тотожне —  вершина гори. У карпатській 
оронімії термін цей відбитий дуже масштабно. Я. Рудницький зафік
сував у бойків 9 гір з назвою Щовб, притому варіант з л, Szczolb, він 
знайшов тільки на картах [23:59]. Є. Поспелов у центральній частині 
Східних Карпат відзначив 5 гір з назвою Щолб [22:25]. Ороніми Щовб 
і Щомб зафіксовані в різних місцевостях Буковини, де термін щовб 
означає невисоку гору з заокругленою вершиною та порослу лісом.
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jvl. Бліха знайшов в Ондавській і Топлянській долинах Східної Сло
ваччини понад 60 топонімів з назвою Scob, Scop, у некінцевій позиції
_тільки з дзвінким приголосним: Na Scobi, а також назви Сор та
£olp [31:1:56, 58]. Сюди ж і відома прикордонна станція Чоп. Довід
ник вказує у Словаччині 6 rip Scob, а також Scobik і Scoby [38:193].

Варіанти терміна є в основному результатом автономного, вже 
оронімічного його фонетичного жаття. Так, форма щомб — елемен
тарна асиміляція звукосполучення _ііб чи може ще давнішого лб: щовб, 
шолб [пор. 27:22]. Асиміляція могла дійти й до повного поглинення 
попереднього приголосного: щоб, чоп (і чубок). Оглушення б трап
ляється не тільки у кінцевій позиції, як то засвідчують матеріали 
М. Онишкевича та М. Бліхи. Похідні щолопок, чолопок (з другим 
повноголоссям) демонструють у лексемі давню паралельність кінце
вих б/д. Тут маємо повну відповідність до пари стовб — стовп, що 
відбиває коливання б/п ще індоєвропейського рівня [24,3:765]. У парі 
човб — щовб первинним маємо визнати перший, менш поширений 
варіант, а другий — найімовірніше його префіксальним ускладнен
ням, пор. щастя, псл. *$uc?stuje.

Ця вихідна форма човб < чолб визнається етимологічно неясною 
[30:198]. О. Трубачов, зважаючи на чес. clup, діал. сир горб та рос. 
діал. челпан горб, гірка, реконструює псл. *сй1рй, з глухим приголос
ним, але теж називає це слово “неясним утворенням” [29,4:144]. До 
речі, один з доказів цієї реконструкції, рос. челпан, на досить аргу
ментовану думку О.Матвеева, є зовсім не слов’янським утворенням, 
а фінно-угорським запозиченням [18:26-29]. І з цих двох інтерпре
тацій треба обирати: або — або. Говорити про “контамінацію пито
мого й запозиченого слова” [2:25] абсолютно недоречно. Хіба в дусі 
“арктобалтських” ідей В. Поляка...

Між тим В. Махек висловився за “праєвропейське” (доіндоєвро- 
пейське) постання слова *сь1рь, етимологічно пов’язуючи його з *хъ1тъ. 
Йдеться про співвідношення *kulni- : *kilm- із зміною ш/р (чи Ь) в ос
танньому випадкові [37:76]. У другому виданні свого словника В. Ма
хек уже вдався до реконструкції лсл. *sculpu, а не *сіі1рії і відзначив 
германські зв’язки цього слова, зокрема англ, shelf мілина (пор. запо
зичене відти шельфі, що не заперечує ймовірності його доіє. постання. 
Утім, усі етимологічні труднощі цього справді важкого для інтерпре
тації слова, здається, були б подолані, якби його пов’язувати не з хьіпгь, 
а із згаданою древньою парою *st ilbu — *stulpu, однак — з прийнят
тям йотової епентези (експресивна інфіксація?): *stjulbii — *stjulpu.
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Якщо в гідронімії ми не віднаі'гшли жодного доіє. слід)', то у кар. 
патській оронімії таких слідів трохи призбиралося — 5, а з Товтрами 
6 оронімічних груп, пов’язаних з певним оротерміном (чи кількома 
спорідненими термінами).

Натомість у гідронімії Карпат зафіксовано чимало досить вираз*,], 
них давньоєвропеїзмів, тоді як в оронімії маємо лише одну давньоєв- 
ропейську орогрупу сигла. І дуже показово, що й вона генетично по
в’язана з гідрооб’єктами, а не з рельєфом.

Як витлумачити цю розбіжність? Пояснення, гадаємо, доволі про
сте. Давньоєвропейці прийшли до Карпат з рівнинних місцевостей 
тобто з гарним річковим досвідом і з поганим— гірським. Тому імену. 
вання (власне — термінологію) г  р вони значною мірою засвоюва 
від тубільного доіндоєвропейського населення (а воно у Карпатах було, 
що доводиться археологічно), а ріпкам давали свої власні імена, части 
на яких дожила до наших днів. Власне кажучи, саме тому, що давньоє 
вропейці, з’явившися у Карпатах, добре знали, що таке річка, і погано- 
що таке гора, карпатська оронімія ліпше зберегла давнину, ніж кар
патська гідронімія. Цей феномен виявляється і в інших випадках.
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