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ШВДЕННОСЛОВ ’ЯНСЬК1 МОВШ РИСИ в
ЗАКАРПАТСЬКШ ОЙКОШМ1SOUTH-SLOVENIAN LANGUAGE FEATURES IN THE
TRANSCARPATHIA OINONYMY

The object of analysis in the proposed article is the names of the
Transcarpathian settlements of Galabor, Hrushevo, Dragovo, Kushtanovitsa,
Nyagovo, Isei,Peshnhera, and its subject - the various South Slavic (Bulgarian)
linguistic elements in the Transcarpathian region. The position and role of South
Slavic (Bulgarian) language elements of Ukrainian Transcarpathia toponymicon,
primarily in the names of settlements, are identified.
Keywords: Bulgarian vocabulary, Carpathian Wall colonization, Trans
carpathian language range, Carpatho-Ukrainian-Bulgarian lexical parallels,
Oikonym.

Територш УкраТнських Карпат здавна була ареалом рпноеппчних
контакпв, адже зуг перетиналися шляхи мпрацш населения з р!зних
регюшв тогочасно! Свропи. 3 огляду на це для дослщниюв-славкНв
одним i3 найважлив!ших було й залишаеться питания давньослов’янсько-неслов’янських мовних контакпв у цьомурегюш, вичерпна
вщповщь на яке дасть змогу встановити точний час приходу слов’ян
у Карпати. Не менш важливою е також проблема mobhoi взаемодй
р!зних слов’янських д!алектш у межах Карпатського етномовного
масиву, оскшьки п докладнппе розв’язання вможливить чггкппе уявити первюне розмежування слов’янських говор1в шсля розпаду
праслов’янсько'1 мовно! едносп. Окремим й аспектом е мовш зв’язки
карпатських украшщв i швденних слов’ян. Важливюгь ix висвгглення для слов’янського мовознавства безперечна, оскшьки проб
лема укра!нсько-швденнослов’янських мовних взаемин пов’язана з
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давшми стосунками швшчних i швденних слов’ян у постараелов’янський перюд (Дзендзел!вський 2001: 20).
Питания мовних контакт швденно-захщних украшеьких говор!в
1з д!алектами швденнослов’янського ареалу не нове й уже мае свою
icTOpiio. Воно щкавило багатьох дослщниюв, серед яких - С.
Б. Бернштейн, Л.А. Булаховський, И.О. Дзендзел!вський, I. Панькевич, В. 1лл!ч-Св!тич, Б.В. Кобилянський та ш. (докладнппе див.:
Кобилянський 1971: 431). У межах цього питания украшеьк! мовознавц! виокремлюють проблему лексичних паралелей у п!вденнозахщних говорах украшеько! мови (бойювеьких, гуцульських, закарпатських) i в болгарськш мовь Хронолопчно вони (лексичш вщповщники) неоднорщш й сягають як давн!х, так i шзншшх час!в.
Украшеьк! л!нгв!сти одностайнш в тому, що в до!сторичний перюд
у Карпатському ареал! вщбувалися безпосередш контакти м!ж
предками сучасних м!сцевих украпщш i болгар (Н!мчук 1962: 91;
Н!мчук 2003: 18-19; Онишкевич 1967: 39; Карпенко 1999: 153;).
Наголосимо, однак, що болгарськ! мовш елементи проникали в
Карпатський регюн й у шзншп часи, зокрема в XII-XVII ст. (Коби
лянський 1965: 141). Для сумлшного дослщника карпатськрукрашсько-швденнослов’янських (ширше) й карпатськоукрашсько-болгарських (вужче) мовних контакпв важливо розмежовувати так! мовш
явища (як арха!чн!, так i шзншп, за посередництвом угорсько! й
румунсько! мов), не узагальнюючи !х.
У сфер! нашо! уваги в пропоновашй статп - швденнослов’янськ!,
передус!м болгарськ!, мовш впливи на словник закарпатськоукрашських д!алект!в, зокрема на мюцевий топон!м!кон. Ми подшяемо
думку наших попередниюв про ранньоюторичну глибину таких
взаемин, «...ще перед приходом мадяр!в на област! захщнш а на
област! схщнш перед приходом румун!в» (Панькевич 1938: 399).
Свщченням цього е ранньослов’янська ютор!я Закарпаття, де, зпдно
з твердженням юториюв, у VI-VII i VIII-IX ст. домшували давньослов’янськ! етнокультурш традицп, а в Х-ХП ст. переважало давньоукрашеьке населения (Тиводар 2013:137). Отже, карпатськоукрашсько-болгарськ! лексичш паралел! старшо! доби е, очевидно, !люстращею давн!х безпосередн!х контакпв мюцевих предк!в сучасних
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украшщв i предюв сучасних болгар !ще до «появи шомовного
(мадярського, румунського) клина мЬк цими слов’янськими групами»
(Дзендзегпвський 1962: 82). Б.В. Кобилянський також зауважував,
що сх!днокарпатсько-швденнослов’янськ! лексичш зв’язки в багатьох випадках давншп вщ схщнокарпатсько-угорських (Кобилян
ський 1965:141). 1сторики вщзначають, що угорський мовний вплив
починае поширюватися на терени Украшського Закарпаття лише з
друго! половини XI ст. (Тиводар 2013: 139).
Частина болгарсько! лексики проникла в закарпатський мовний
ареал у шзнпш часи - за посередництвом румушв у перюд так звано!
волосько! колошзацп Карпат передуим 1з Семигороддя (Трансшьванп), де, за словами, I. Панькевича, мовш зв’язки м!ж болгарськими
слов’янами й «предками шзнппих украшщв закарпатського типу»
вдаеться простежити щонайменше в XII ст. (Панькевич 1955: 221).
За словами I. Панькевича, «...нос!ями [таких] болгаризм!в були румуни, KOTpi широко розбрелися по Карпатах та полишили слщи в
пастушш номенклатур! та географ!чнш» (Панькевич 1938: 401).
У контекст! викладеного вище нас щкавить питания, якою м!рою
швденнослов’янськ! (болгарськ!) мовш риси вщбилися в топошмпсош Закарпаття, насамперед у назвах поселень. Свого часу дослщник мкщево! топошми К.И. Галас зазначав, що в закарпатському
ойкошмпсош е низка назв швденнослов’янського походження (Галас
1965: 163).
Предметом нашого дослщження е р!зночасов! швденнослов’янськ! (болгарськ!) мовш елементи в ойкошмп Закарпаття, а його
об’ектом - назви закарпатських поселень: Галабор, Грушово, Дра
гоев, Кугитановиця, Нягово, Ociu, Пещера.
До закарпатських ойкон!м!в-швденнослов’яшзм!в за походженням дослщник мкщевого топошмпсону К.И. Галас вцщосив серед
шших i Галабор (Берепвський р-н; Галас 1965:163). Перша писемна
згадка про цю назву датована 1300 р. -Harabur (Kiss 1997,1: 561).
Шзншп фпссаци: 1324 р. - Harabor (Шмчук 2015: 31), 1553 р. Halabor (Kiss 1997, I: 561), 1919-1938 рр. - Hrabarov (Halabor)
(Достал 2014:33), Грабар1в (АТП 1947:680), 2012 р.-Галабор (АТУ
2012: 123). В основ! ойкошма Галабор < Гарабор (дисим!ляц!я -рр- -
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-лр-) угорський мовознавець JI. Kim убачае антропошм Hrabur, що е
запозиченням болг. Храбръ (Kiss 1997,1: 561). Тако! ж думки дотримувався й украшський дослщник К.И. Галас (Галас 1965: 163). На
вщмшу вщ згаданих лшгвюпв, украшський югорик мови й ономаст
В.В. Н!мчук виводив ойкошм Гарабор вщ д.-укр. шеш Хоробръ
(Шмчук 2015: 31), а не вщ болг. Храбръ. На нашу думку, рацпо мав
саме В.В. Н!мчук. На пщтвердження ще! думки наведемо мкщев!
ойкошми з повноголосними звукосполуками -оро-, -оло-, наприклад:
Коропецъ (Ве/>хнгй)-угор.
(1372-1373 рр.; Kiss 1997,1:457),
Колочава - угор. Kalazomezeu (1496 р.; Дзже 1967: 255), Солотвино
- угор. Zalatina (Perfeckij 1924: 99), Теребля - угор. Taldborfalva
(1851 р.; Фийнеш2011:72). Угорсьга форми зазначених украшеьких
ойкошм!в вщтворюють украшеьке повноголосся, як i в анал!зованш
назв! Гарабор. Викладеш вище м!ркування дають пщетави вважати
ойкошм Гарабор дериватом вщ д.-укр. особово! вазвиХоробръ, а не
вщ болг. Храбръ, як уважали К.И. Галас i Л. Кпп. Зауважимо також,
що антропошм Хоробр став тв!рною основою для низки укр. мпероойкошм!в (назви xyropiB) Xopo6pie на Волиш, Льв1вщиш й Тернопшьщиш (АТП 1947:73,349,568). Отже, ойкошмГалабор < Гарабор
генетично не належить до швденнослов’яшзм!в.
Ойкошм Грушово (Тяч!вський р-н) писемш джерела фпссують у
1-й половин! XIII ст. (Жаткович 2008:232). У хронолопчно шзнппих
пам’ятках ця назва вщома у формах Koktvelyes - XIV ст. (Perfeckij
1924: 98), крушево - 1404 р. (Антошин 1955: 12), Hrusovo (Szentmihalykortelyes) -1919-1938 рр. (Достал 2014:229), Грушове-1946 р.
(АТП 1947:690). На думку I. Панькевича, назва Крушево епосесивом
1з суфшсом -ев- / -ов- вщ антропошма швденнослов’янського
походження Круш, який потрапив на Закарпаття через румунське
посередництво (Панькевич 1955: 236), пор. ще спорщнену хорв.
влаену особову назву Krus (Leksik 1976: 341). Проте, за свщченням
П.П. Чучки, на територи Закарпаття антропошма Круш не вщзначено
(Чучка 2005), хоч це ще не означае, що його тут не було взагаль
Наявшсть численних болгарських ойкошм!в Крушево (у р!зних
регюнах), мпсротопон1м1в Крушоврът, Крушова поляна (< болг. круша
‘груша’; Ковачев 2009: 253), мпсрогщрон1м1в Крушов дол, Крушов
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кладенец (< крушов < круша ‘груша’; Заимов 2012, II: 193) уможливлюе пояснения закарпатського ойкошма Крушево як ошмвовано!
форми прикметника болг. крушев (крушов, пор. болг. крушевъш <
крушя ‘груша’; Геров 1975-1978, 2: 417), однак у закарпатському
д!алекп, за доступними нам вщомостями, не представлено лексем
круша й крушевий. Тому однозначно вщкидати верспо про вщантропошмне походження ойкошма Крушево не варто. Щодо шзнппо!
назви Грушово (Грушове), то вона виникла внаслщок зближення
перв!сно! ойкошмооснови Круш- 1з укр. лексемою груша. Угор. ваpiaHT Kortvelyes (Koktvelyes - помилкова форма) постав у результат!
перекладу назви Крушово (Грушово), пор. угор. korte ‘грушовий’
(MOS 1972, I: 1423). У склад! назви Szentmihalykortelyes лексикал!зоване словосполучення Szentmihaly, що в переклад! украшською - Святий Михайло. Така назва зумовлена тим, що на
територп цього села розташований давнш Группвський Свято-Михайл!вський монастир.
Назва Драгово позначае село в Хустському р-ш. У писемних джерелах 11 вперше згадано в 2-й пол. XIV ст. як Kovesliget (Дзже 1967:
259) - у переклад! з угорсько! - ‘кам’яниста м!сцев!сть !з л!сом
(перелкжом)’, пор. угор. koves ‘кам’янистий’, liget ‘л!сок, перелгсок’
(MOS 1972, I: 1435; 1972, II: 100). За свщченням мгсцевих краезнавщв, первюна назва цього поселения - Кам’яна Поляна. Це
етимолопчно прозорий ойкошм, у склад! якого - стрижневий ком
понент Поляна < географ!чного апелятива поляна ‘р!внина, невеликий
луг, звичайно на узлгссГ (ЕСУМ 4:487), означувальний -Кам ’яна <
кам’янъй (-а), що вказував на характери! особливост! мкщевого
тополандшафту. ГНзнппий ойкошмДрагово (1919-1938 рр. -Drahovo
(Kovesliget)-, Достал 2014: 279) - дериват !з присвшним суфпссом
-ов- в!д антропошма Драг (Драг), що сьогодш функщонуе на
Закарпатп як щлзвшце (Чучка 2005: 208). Писемш пам’ятки фпссують це особове !м’я в дослщжуваному репош з 1-! пол. XIV ст.,
пор., наприклад, назву шляхтич!в Dragh у с. Бедевля (Чучка 2011:
172-173). Вщомий украшський антропошмгст П.П. Чучка припускав,
що це !м’я принесли в Карпати волохи (Чучка 2011:173), рухаючись
!з Транситьванп в напрямку Украшських Карпат. Пор. у цьому
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контекст! антропошм Драг - !м’я одного is сишв молдавського
воеводи Балка (Тяч!вщина 2012:233). Щодо глоткового приголосного
г в ойкошм! Драгово, то це вже, напевно, насл!док м!сцевого,
украшського впливу. Зауважимо, що антропон!моосноваДраг- досить
поширена на Закарпатп, на що вказують похщш вщ не! пр!звища
Драга, Драган, Драгомир, Драгуш, Драгула, Драгун, як! мають повш
паралел! в антропон!м!кон! п!вденних слов’ян (Чучка 2005:208). Пор.
також числени! болгарськ! топон!ми Драгово, Драговец (БЕР 1:418),
сербськ! мпсротопошми Драгова гьива, Драгова торина (ТщаниЙByjoBHh 2018: 340).
Ойкошм Куштановиця (Мукач!вський р-н) вщомий !з XVI ст.
(1599 р.) у форм! Kapusfalva (Галас 1958: 72), що в переклад! з
угорсько! мови означае ‘село Капуша’ (пор. угор. falva ‘село’; MOS
1972,1: 664). Пор. у цьому контекст! закарпатське щйзвище Капуш <
угор. kapus ‘сторож, швейцар’, ‘воротар’ (Чучка 2005: 250). У на
ближени! до сучасно! форми назву цього поселения писемш джерела
фпссують !з XVII ст.: 1600 р. -Kustanfalva (Дзже 1967: 259), 1782 р.
- з Коштаневицк (Чучка 2005: 321). У шзшших ф!ксац!ях цей ой
кошм наведено з о або у (частппе) в корен!: 1851 р. - Kustanfalva
(Фийнеш 2011:50), пол. XIX - поч. XX ст.-Kustanovica (Petrov 1929:
46). Вщомо, що Куштановицею рашше називали присшок с. Коропець (геаер - Верхнш Коропецъ) (Панькевич 1947:9). I. Панькевич
пов’язував назву цього села з родиною Кушташв (Панькевич 1947:
9), а знаний досл!дник закарпатського ойкон!м!кону К.И. Галас виводив назву Куштановиця вщ пр!звища засновника села Коштана
(Галас 1958:72), вважаючи, очевидно, $орму Коштановиця первинною. Погоджуемося з тлумаченням ойконгма Куштановиця як вщантропошмного. На це вказують як структурно спорщнеш назви закарпатських поселень !з суфпссом -ов-иця, як-от: Б1ласовиця,Дешковиця,
Дунковиця, Климовиця та ш., так i угорський вар!ант Kustanfalva,
що в переклад! украшською означае ‘село Куштана’. У пояснени!
ойкошма Куштановиця цпсаво було б установити первинну форму
pie! назви - Коштановиця чи Куштановиця. На жаль, гсторичних
свщчень про цей ойкон!м, ранппих за 1600 р., у нас немае. Форму
Куштановиця можна вважати вторинною з огляду на змшу (в ук42

рашських д!алектах) о > у пщ впливом попереднього приголосного
к. На це певною м!рою вказуе !сторична форма Коштановица (див.
вище). Однак незалежно вщ того, яка форма - Коштановиця чи
Куштановиця - початкова, в основ! ойкошма вщбито антропон!м,
який поширений у Швденнш Слави, пор., наприклад, хорватськ! осо6oei назви Kostan iKustan (Leksik 1976:321,351). Пр!звищеЛуштпан
вщзначено також i на Закарпатп. П.П. Чучка припускав, як 1мов1рний,
його зв’язок 1з серб. i хорв. куштан ‘хитрий, лукавий’ (Чучка 2005:
321).
Ойкошм Нягово не представлений у сучасному закарпатському
ойкошмпсош. Bin був вщомий у минулому. Сьогодш це поселения
вщоме пщ назвою Добрянське Тяч1вського р-ну. Назва Нягово, однак,
не зникла безслщно. Й зберегли для нас писемш джерела, у яких
вона згадана, починаючи з 1-i чверп XV ст.: 1415 р. -Negova (Дзже
1967: 62). Село Нягово перейменовано в Добрянське в 1946 р. (АТП
1947: 690) з огляду на те що, вщповщно до тодшшьо! державно!
полггики у сфер! власних географ!чних назв, його фонетична будова
не вщповщала схщнослов’янському звукотиповй В основ! ойкошма
Нягово - !м’я Няг (форма Няг - !з гортанним г - з’явилися на м!сцевому украшському грунп), яке вщображене в закарпатському пр!звшщ Няг (Чучка 2005:412). Голосний ’а в корен! цього !меш свщчить
про його п!вденнослов’янську природу, пор. болг. антропошми Няго,
Нягол, Няголов (БЕР 4:593), у яких первюне с (тв!рне wkza ‘н!жшсть’)
> ’а (орфограф!чнея). 1м’яНягпотрапило на Закарпаття не вщ болгар,
а, очевидно, через посередництво румушв (волох!в), як! запозичили
його в болгар. Зауважимо, що антропошм Няг (Neag) здавна вщомий
молдаванам i румунам (Чучка 2005: 412).
Назва с. Осш (1ршавський р-н) вщома з 1363 р. (https://uk.
wikipedia.org/wiki/Ocm ). Щоправда, Л. Дежепершу письмову згадку
про цей ойкошм датував 1600-м роком (Дзже 1967: 269). Назва Осш
мало представлена в схщнослов’янському топошмному простор!. 3пом!ж нечисленних вщповщнигав - орон!м Осой на Прикарпатп
(Желеховський - Недшьський 1886, I: 580), м!кротопон!м Осуй на
Закарпатп (Тяч!вщина 2012: 263) < Осой, рос. гщрон!м Осой у бас.
Псла (пр. Дншра) в колишнш Курськш губ. (Vasmer 1961-1969, III:
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540) - занесений is заходу (Украшських Карпат. - С. В.) (Трубачев
1968: 195). Водночас топоншш вщпов!дники широко вщзначеш в
швденних слов’ян - у болгар, серб!в, хорвапв, словенщв (Банк 1962:
167). Пор., наприклад: топошми: болг. Осдя, Осдйу (шсцевють Долна
Струма i Долна Места; Иванов 1982:168), макед. Osoj, серб. i хорв.
Osoje (Im.m. 1956: 319-320), слвн. Osoj, Osoja, Osoje (Bezlaj 19772007, II: 257) та in. Саме вщ швденних слов’ян цю назву запозичили
румуни, пор. румун. топошми Osoijul), Osoie, Usoiu (БЕР 4: 943). У
швденнослов’янських мовах поширеш й вщповщш географ!чш
апелятиви, наприклад: болг. осдй, осдя, осде (фонетичш вар!анти
усдя, усое) ‘швшчне мюце, не освплене сонцем’ (БЕР 4:942), макед.
осой ‘сире й прохолодне мюце, не освплене сонцем’ (Григорян 1975:
172), серб. i хорв. osoje ‘швшчний бпс гори, не освплений сонцем’
(Schutz 1957: 32), слвн. osoje ‘сонячна сторона’ (Bezlaj 1977-2007,
II: 257; Snoj 2009: 294—295). Дослщники неодностайш щодо реконструкцп базово! праформи для цих апелятив!в. Так, Я. Рудницький,
услщ за Ф. Мпслошичем, уважав такою швденнослов’янське otb-sojb
(Rudnicki 1939: 76). Ю. Шютц також виводив зазначеш географ!чш
апелятиви вщ псл. *ad-soj- (Schbtz 1957: 32). Пщтримував таку
реконструкщю i О.М. Трубачов (Трубачев 1968:195). Бшьппсть мовознавщв, проте, в1дновлюють праслов’янський архетип is префпссом
*ob- (Bezlaj 1977-2007, II: 257; БЕР 4:942-943; Карпенко 1999:154).
Прикметно, що й укладач! авторитетното в славютичних колах «Етимолопчного словника слов’янських мов» за редакщею О.М. Трубачова також наводять праформу *obsojb < *obsbjati (ЗССЯ 29: 251—
252).
У процес! структурно-семантичното анал!зу псл. *obsojb та Йото
слов’янських континуанпв виникае певна лопчна суперечшсть: як
узгодити значения ‘м!сце, не освплене сонцем’, реал!зоване в
бшьшосп згаданих п!вденнослов’янських апелятивгв, is семантикою
мотивувального дюслова обс1яти (<*obsbjati)? Г! допомагае з’ясувати
слвн. д!ал. osoje ‘сонячна сторона’ (Bezlaj 1988-2007, II: 257; Snoj
2009:294—295). Значения ‘сонячна сторона’ вказуе на те, що первгсною для псл. *obsojb була семантика *‘м!сце, осяене, освплене сон
цем’. Отже, значения ‘мюце, не освплене сонцем’, тобто ‘затшене
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мгсце’, тзнппе, вторинне. Контрасти! семеми ‘мгсце, освилене
сонцем’ i ‘затшене мкще’ поедналися в одному елов! внаслщок
розумшня людиною природи тип як вщблиску (тшь, як вщомо,
вщкидае предмет, коли на нього потрапляе свило). 1з цього приводу
слушну думку висловив Я. Розвадовський, що зв’язок протилежних
i н!як не пов’язаних м!ж собою значень ‘тшь’ i ‘блиск’ зумовлений
тим, що тшь вщ певного предмета чи об’екта насправд! е вщблиском,
який виникае через спрямоване на цей предмет (об’ект) свило (див.
ЗССЯ 29: 252).
Побутування топошм!в Осой, Осоя, Осое та вщповщних !м
мгсцевих географ!чних термппв переважно в п!вденнослов’янському
ареал! дало пщетави деяким дослщникам, як-от Я. Стрипському i
М.В. Банку, констатувати для закарпатського ойкошма Осш (Осой,
Осуй) швденнослов’янське походження (Банк 1962:167; див. ЬПмчук
2003: 19). Протилежно! думки дотримувався Ю.О. Карпенко, вважаючи, що географ!чний термш осой занесли на Балкани переселенщ
з Украшських Карпат. За його словами, «карпатськ! прослщки» тут
можна вбачати в географ!чнш семантищ термша осой (Карпенко
1999: 155). Мовознавець зазначав, що в район! Украшських Карпат
пце в праслов’янськ! часи поруч перебували предки украшц!в та
болгар (Карпенко 1999: 153). На це ранппе вказував i М. Й. Онишкевич (Онишкевич 1967:39). Тсторичш контакти давн!х карпатських
украшщв i болгар були перерваш з приходом у Карпати наприкшщ
IX ст. мадяр!в (угорщв). Можливо, однак, що географ!чний апелятив
*obsojb потрапив на п!вдень Балкан !з Трансшьванп, або Семигороддя (шзнппа назва). Туди його могли занести карпатськ! слов’яни,
як! прийшли в Трансшьванпо в VI ст. Серед них були, очевидно, i
предки украшщв. У цьому контекст! з!шлемося на I. Панькевича,
який зазначав, що на територп Трансшьванп (Семигороддя) здавна
проживали украшщ, про що свщчить, зокрема, така ознака мгсцевих
украшських говор!в, як повноголосся. У цьому репон! контакти м!ж
давн!ми украшцями закарпатського типу i болгарами вщбувалися
щонайменше в XII ст. (Панькевич 1938: 221).
Назва с. Пещера (Тяч!вський р-н) вщносно шзня на ойкошмнш
карт! Закарпатсько! обл. Принаймш и не зафпссовано в найповнппому
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покажчиков! з адмш!стративно-територ!ального устрою Украши
станом на 1 вересия 1946 р. Немае ii i в довщников! з адмшгстративно-територ!ального подшу на 1 липня 1965 р. Цю назву зафпссовано лише в адмшгстративному покажчиков! на 1 квггня 1967 р.
(АТП 1969: 127). 3 того часу ойкошм Пещера вщзначають наступш
довщники (АТУ 1987:440; АТУ 2012:128). В основ!назви с. Пещера
вбачаемо румун. pe§tera ‘печера’ (DRU 1963: 348), запозичене з
болгарсько! мови. Пор. ст.-болг. пештера ‘печера’ < псл. *pekt’era
(БЕР 5: 223). На територй Болгарп поширеш також i вщповщш
топошми (БЕР 5: 223). Очевидно, поселения Пещера на Закарпатп
виокремилося 3i складу сусщнього села Нижня Апша (тепер Д1брова), оскйьки в рашших за 1967 р. довщниках 1з адмппстративнотеритор!ального устрою Украши поряд 1з с. Д1брова ойкошма
Пещера не зафжсовано, i лише з 1967 р. щ два нп вщзначеш як
сум!жш. На пщгвердження румунського етимона ойкошма Пещера
свщчить власне румунське походження ойкошма Апша (Нижня) <
румун. ара ‘вода’ (DRU 1963: 32), ‘водний проспр, р!чка’ (Мурзаев
1984: 52). У цьому контекст! показове свщчення 3. Неедлого про те,
що поселения з! стрижневим компонентом Апша (Верхня Апша,
Середня Апша, Нижня Апша. - С.В.) виникли в перюд волосько!
колошзацп Закарпаття (Неедлм 1945: 219).
1сторико-лшгв!стичний анал!з ойкошм!в Галабор, Грушово,
Драгово, Куштановиця, Нягово, Осш, Пещера, попереднш огляд
структури яких уможливив вщнесення ix до таких, що зазнали швденнослов’янського впливу, дае пщстави для таких висновюв:
1. Наведен! ойкошми сформувалися не одночасно - у р!зш
перюди розвитку Закарпатського регюну, про що опосередковано
свщчать nepnii письмов! згадки про них у джерелах: Галабор - у
1300 р., Грушово - 1-а пол. ХШ ст.,Драгово - 2-а пол. XIV ст. (щеться
про первюну форму Кам’яна Поляна), Куштановиця - XVI ст.,
Нягово -1-а чверть XV ст., Ociu. -1600 р. (у видозмшешй на угорськомовному Грунт! форм! Szajkofalva', Дуже 1967: 269), Пещера - 2-а
пол. XX ст.
2. Ойкошм OciU, за походженням, вторинний до однойменно!
назви топооб’екта (най!мов!ршше, гори), яка мае числени! абсолютш
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паралел! в швденнослов’янському ареал!. Етимолопчний анал!з
апелятива осой дае змогу не лише встановити його праформу, але й
вщновити перв!сну семантику *‘м!сце, осяяне (освплене) сонцем’,
збережену, зокрема, в слвн. д!ал. osoje ‘сонячна сторона’. 3 огляду
на це можна переконливо стверджувати, що топошми Осой на Закарпатл сформувалися ще до приходу сюди угорщв i румушв, коли
в Украшських Карпатах контактували предки украшщв i болгар.
3. Ойконши Драгово, Куштановиця < Коштановиця, Нягово
вщображають швденнослов’янський вплив опосередковано, оскшь
ки утворилися вщ власних особових назв, як! потрапили на Закар
паття, очевидно, шд час волосько! колошзацп цього регюну. Певною
м!рою до цього ряду назв можна вщнести й ойкошм Крушево > Гру
шово, якщо вважати його похщним вщ антропошма Круш, поширеного на швдш Слави.
4. Ойкошм Пещера виник у вщносно недавнш перюд. Проте вш
утворився способом метошм!зацп якогось мпсроорошма (вщомого
тут рашше), мотивованого не безпосередньо ст.-болг. пештера, а
румун. pe§tera, яке, власне, i е генетичним болгаризмом.
5. Ойкошм Галабор < Гарабор не можна вважати назвою, що демонструе швденнослов’янськ! риси, як це вважали ранппе. Пор!вняльний анал!з фонетики повноголосно! форми Гарабор i типолопчно спорщнених мкщевих назв указуе на ii первюно украшську
природу.
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