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(ПРО ПОХОДЖЕННЯ ДЕЯКИХ МІКРОТОПОНІМІВ ТУРКІВЩИНИ) 
 

Навколо нас багато власних географічних назв — поселень (великих і малих), річок, гірських 
об’єктів, а також урочищ, вибалків тощо. Кожна з них має свою історію, що тією чи іншою 
мірою відбита у слові. Щоб привідкрити її завісу, варто проаналізувати лексему з погляду 
різних рівнів мови, як-от словотвору, фонетичної структури, можливих змін у значенні і т. ін. 
Одні назви легко піддаються такому дослідженню (для них відзначені ідентичні апелятивні 
відповідники, які допомагають з’ясувати мотивацію внутрішньої форми), а інші — важче, 
оскільки для них не завжди можна знайти апелятивні аналоги. Вони зазвичай відбивають 
якісь фонетичні зміни в структурі слова або ж їхні прототипи з-поміж загальних назв 
ілюструють переносне значення. Саме «незрозумілі» назви найбільш цікаві для допитливого 
дослідника. Особливо багато таких онімів у сфері мікротопонімії (мікротопонім — власна 
назва невеликого місцевого географічного об’єкта й частини макрооб’єкта (лісів, урочищ, 
полів, сінокосів, стежок, пасовищ тощо). Ономасти зауважують, що для мікротопонімів 
характерний тісний зв’язок із географічними термінами і серед усіх видів власних назв вони 
найближче стоять до загальних слів, зберігаючи свою мотивованість. Крім цього, назви 
географічних мікрооб’єктів, зафіксовані в тому чи іншому регіоні, входять у систему 
окремих говірок чи діалектів. Осмисливши відповідну інформацію, спробуймо з’ясувати 
мотиви номінації деяких мікротопонімів Турківського району Львівської області. 

Завíнь — назва поля (Топоніміка Турківщини / Упор. П. Зборовський. — Львів, 2004. — 
С. 55; далі — ТТ). Очевидно, мікротопонім відбиває вторинну (фонетично) форму до Завинь, 
значення основи якої допомагають відновити укр. завин ‘обгортка; щось обмотане’ 
(Желехівський Е., Недільський С. Малорусько-німецький словар. — Львів, 1886. — Т. І. — 
С. 234; далі — Желехівський), ‘частина внутрішнього вуха’, завíна ‘болі в животі’ 
(Етимологічний словник української мови: У 7 т. / За ред. О. С Мельничука. — К., 1982-2003. 
— Т. 1. — С. 383; далі — ЕСУМ), завинíння ‘згорток’ (Словарь української мови / Упор, з 
дод. влас. мат. Б. Д. Грінченко. — К., 1907-1909. — Т. 2. — С. 16; далі — Грінченко), діал. 
(бойк.) завинути ‘загорнути’, завинутий ‘загорнутий’ (Онишкевич М. Словник бойківських 
говірок: У 2-х ч. — К., 1984. — Ч. І. — С. 262; далі — Онишкевич). Наведені лексеми 
безпосередньо пов’язані з дієслівною основою за-вин- < за-вит- < вити ‘скручувати’ (ЕСУМ 
1, с. 383). Відповідно з погляду семантики назва поля Завінь < Завинь — це позначення 
‘об’єкта вигнутої, хвилястої форми’. На підтримку такої мотивації вказують споріднена 
назва ниви Завинец (‘завинута нива’) в Македонії (Иванова О. Речник на топонимите во 
областа по сливот на Брегалница. — Cкoпje, 1996. — С. 232; далі — Иванова), рос. і блр. 
ойконіми Завинье (Russisches geographisches Namenbuch / Begr. von M. Vasmer. — Wiesbaden, 
1962-1981. — Bd. І - Х. — III. — С. 350; далі — RGN). 

Из — назва поля (ТТ 58). Зазначений онім слід кваліфікувати як діалектну форму з 
початковим и замість і, як-от извір ‘потік, струмок’ (Желехівський І, с. 321) < ізвір, про що, 
зокрема, свідчать апелятиви їз ‘гребля річки, де ловлять рибу’ (Грінченко 2, 197), укр. діал. 
íза ‘верхній край рибальської сіті’, похідні ізóк, їзóк ‘перегородка, стіна на річці для 
затримання риби’ (Этимологический словарь славянских языков: Праславянский 
лексический фонд / Под ред. О. Трубачева. — М., 1974-2003. — Вып. 1-30. — Вып. 6. — 
С. 59; далі — ЭССЯ). Аналогічні лексеми на позначення схожих реалій засвідчені в усіх 
слов’ян, що вказує на спільну для них праформу *ĕzъ (ЭССЯ 6, с. 59). Таким чином, 
семантика мікротопоніма Из < Із дає підстави для припущення вторинності назви поля до 
однойменної назви якогось іншого (суміжного) географічного об’єкта, наприклад, ставка, де 
було встановлено такі ‘греблі, перегородки’. 

Назва Верчертéжі позначає ліс і пасовисько (ТТ с 89). У джерелі вказано, що ці 
об’єкти названо так з огляду на місце їх розташування. На нашу думку, мікротопонім 
Верчертежі можна пояснювати як композиту Вер(х)чертежі з урахуванням усічення 



кінцевого х у препозитивному компоненті. Очевидно, така фонетична зміна відбулася 
внаслідок утрудненої вимови групи приголосних -рхч- у формі Вер(х)чертежі. На підтримку 
такого припущення вказує місцева назва Вергóрбки (теж за місцем розташування; ТТ с. 163). 
Складники назви Вер(х)чертежі мотивовані лексемами верх ‘верхня частина, край чого-
небудь’ (Грінченко 1, с. 139) і чертíж ‘поле на місці викорчуваного лісу’, ‘лука в лісі’, 
‘галявина на зрубі’, ‘пасовище на зрубі в лісі’, ‘хащі, місця, зарослі кущами’ (Онишкевич 2, 
с. 367 — 368). Пор. відповідно ідентичні географічні назви в зазначеному регіоні, похідні від 
номена чертіж, як-от урочище Чертіш (мн. Чертижі; с Стрілки Старосамбірськ. р-ну 
Львівськ. обл.; Ономастичний архів Інституту української мови НАН України.; далі — 
ОАІУМ) < Чертіж. 

Межевіжа — назва оборонних укріплень у селах Головське і Кіндратів Турківського 
району Львівської області (ТТ с 245). Мікротопонім містить дві складові частини — меже й 
віжа. Перша з них матеріалізувала діалектну вимову прийменника межи ‘між’: меже ‘межи’ 
(Онишкевич 1, с. 435), друга відбиває видозмінену форму сучасної української лексеми вéжа 
‘оборонна споруда (у фортеці, замку)’ (Желехівський І, с 60), хоч історично в цьому випадку 
закономірний голосний і, оскільки сучасне укр. вежа < д.-руськ. вhжа < псл. *vĕža. 
Укладачі Етимологічного словника української мови вважають, що наявність голосного є 
замість очікуваного і в сучасному вежа може свідчити про запозичення цієї форми з 
польської мови (ЕСУМ 1, с 344). Таким чином, мікротопонім Межевіжа ілюструє давню 
(архаїчну) форму сучасного вежа. Аналогічна словотвірна модель, як у пояснюваному 
Межевіжа, досить продуктивна на прикарпатській Львівщині. Пор., наприклад, кут. села 
Межиброди (с. Нижнє Синьовидне Сколівськ. р-ну), луг Меживоди (с. Верхнє Синьовидне 
Сколівськ. р-ну; ОАІУМ), грибні та ягідні місця Межидороги (с. Головецьке Старосамбірськ. 
р-ну; Анкета 1995 — 1996 pp. / Інститут української мови НАН України; далі — Анк.). 

Прочíля — назва полонини (від місця розташування; ТТ с. 42) демонструє структуру, 
вторинну до основного Прочілля внаслідок діалектного стягнення подвоєних приголосних -
лл-. Пор. ще, наприклад, діал. (волин.) зíлє ‘бур’ян’ (Корзонюк М. М. Матеріали до словника 
західноволинських говірок // Українська діалектна лексика. — К., 1997. — С 129; далі — 
Корзонюк) < зілля. Мотивацію внутрішньої форми оніма Прочілля допомагають з’ясувати 
апелятиви прóчіл ‘передня частина хати’ (Грінченко 3, с 490), ‘вершина гори’ (Желехівський 
II, с 783), похідне діал. (бойк.) прочолок ‘причілок’ (Онишкевич 2, с 157). Отже, в 
зазначеному Прочілля чітко простежується прийменник про- (у цьому випадку як діалектний 
варіант до при-) та іменникова частина чіл- < чолó в значенні ‘передня частина чогось’ 
(Грінченко 4, с 468). Звідси цілісне значення назви полонини Прочілля — ‘така, що 
розташована при передньому краї якогось іншого географічного об’єкта (наприклад, гори. 
Пор. з цього приводу карпатське Czoło chochołоwskie — назва частини гірського щита; 
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. — Warszawa, 1880 — 
1895. — T. I. — С. 868; далі — SG)’. 

Скíіпці — назва поля. Місцеві мешканці пов’язують її зі словом скíпка ‘тріска’: там 
колись був ліс, його потім вирубали, а трісок не прибрали (ТТ с 124). Таке пояснення 
викликає деякий сумнів. Якщо назву Скіпці пов’язувати зі скіпка, то граматична форма скіпці 
можлива лише в двох відмінках — давальному і місцевому. Однак ми не знаємо 
географічних назв у формі давального відмінка (місцевий, як відомо, має прийменник). На 
нашу думку, цей мікротопонім слід пояснювати в колі лексем, похідних від скопати 
‘перекопати’, ‘порити’ (Грінченко 4, с 139), як-от: укр. скепець ‘межовий знак’, скіпець ‘ямка 
для позначення межі’ (Грінченко 4, с 139). Таким чином, назва Скіпці відбиває, очевидно, 
форму множини від апелятива скіпець (скопець) — дериват із суфіксом -ець (< -ьсь) від 
скопати. Інструментальні похідні із суф. -ець такого типу досить рідкісні. Пор. ще псл. 
*čерьсь ‘головний убір’ < *čepiti ‘обгортати’ (Słownik prasłowiariski / Pod red. F. Sławskiego. 
— Wrocław etc., 1974 — 2001. — T. 1. — S. 100; далі — SP). На підтвердження 
запропонованого тлумачення назви Скіпці вказує, можливо, укр. Скопець — село на 
Полтавщині (RGN VII, 313). Пор. також назву пол. села Skop у Мазовії (SG X, 693) < пол. 



skop ‘ділянка, призначена для скопування’ (Słownik języka polskiego / Pod red. J. Karłowicza, 
A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego. — Warszawa, 1900 — 1927. — T. VI. — S. 161; далі — 
SJP). 

Проаналізовані назви Завінь, Из, Верчертежі, Межевіжа, Прочіля, Скіпці засвідчили 
безпосередній зв’язок із різними діалектними процесами в структурі лексем української 
мови, без урахування яких важко зрозуміти причини першомотивації назви того чи іншого 
топооб’єкта. 

 
 


