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У XIX ст. на півдні України було засновано кілька західно-романських поселень, зокрема, 
єдине французьке поселення в Шабо (Білгород-Дністровський р-н), італійські — в Одесі, 
Феодосії, Керчі. Історія виникнення поселень описана акад. В. ф. Шишмарьовим у праці 
«Романські поселення на півдні Росії» (Л., 1975), ним же зібраний і досліджений 
лінгвістичний матеріал, що висвітлює питання стану острівних романських говірок. 

Сьогодні ці поселення майже цілком є фактом минулого. Зникли романські діалекти, 
сучасні нащадки поселенців не вважають себе романцями, а національна мовна система 
продовжує зберігатися тільки в складі їх власних імен. 

Поряд з антропонімічною системою романських мовних островів своєрідним 
пам’ятником романії є мікротопоніми — назви дрібних географічних об’єктів, назви, що 
існують або існували до недавнього часу на картах поселень. 

Найбільшу кількість романських мікротопонімів можна виявити, проглядаючи карти 
Одеси XIX—першої половини XX ст. В Одесі була італійська колонія нового часу. Про 
появу італійців у місті безпосередньо після його заснування (1795) і їх впливову роль у перші 
роки історії Одеси свідчила назва однієї з головних вулиць — Італійська, про яку О. Пушкін 
писав: 

Язык Италии златой 
Звучит по улице веселой... 

Складна етнічна історія міста знаходила відображення у його мікротопонімії. Поряд з 
Італійською вулицею і бульваром у номенклатурі Одеської карти XIX—першої половини 
XX ст. була ціла група етнонімічних назв, пор.: вулиці — Арнаутські (Велика й Мала), 
Болгарська, Грецька, Єврейська, Польська, Німецька, назва одного з районів міста — 
Молдаванка. Утворення Французький бульвар — пізніше (поч. XX ст.). Це приклад штучної 
назви, яка не відповідала реальному факту проживання французів у даному районі міста. 
Французький бульвар, як і добре відома одеситам площа Пале-Рояль та деякі інші, одержали 
свою назву відповідно до паризьких найменувань і відбивають галоманію тодішньої 
російської верхівки. 

Найбільш численну і дуже цікаву групу романських мікротопонімів Одеси становлять 
назви, утворені від власних імен будівників міста, сановників, місцевих видатних осіб. 
Розташовані хронологічно, вони дають нам певне уявлення про деякі сторінки історії Одеси 
Так центральна вулиця Дерібасівська (відома з 1824 р.) названа іменам Іосифа де Рібаса, 
іспанця, який служив у Роси і пройшов шлях від лейтенанта до адмірала. Де Рібас був 
першим градоправителем Одеси (1794-1796) коли розбудовувались місто і морська гавань. 
Ім’я де Рібаса можна було знайти донедавна у таких мікротопонімах, як Дерібасівський 
фонтан, Слобідка Дерібасівка (вона ж Дерібасівка село), чи просто Дерібасівка (район 
сучасного Середнього фонтану). 

Згадану групу романських мікротопонімів доповнювали назви, пов’язані з іменами 
наступників де Рібаса на посаді губернатора міста, а саме: французів за походженням — 
Рішельє (1803—1814) та Ланжерона (1814-1823). На картах Одеси фіксуються такі 
мікротопоніми: Рішельєвська вулиця, Рішельєвська або Градоначальнича дача, відома також 
під назвою Дюківський сад. Назва «дюківський» походить від фр. due «герцог» (так 
зверталися до Рішельє). Деяка перевага у вживанні форми дюк забезпечила її продуктивність 
в утворенні мікротопонімів: окрім Дюківського саду в комплексі назв міста знаходимо 
Дюківські вулиці і провулки. 

У мікротопонімії Одеси часів Рішельє була відома назва Сікардів міст, утворена від імені 
заповзятливого французького негоціанта, сподвижника Рішельє Шарля Сікарда. Він же є 
автор опису Криму, Одеси й Азовського моря. 

Ім’я Ланжерона зустрічаємо у назвах: Ланжеронівська вулиця і площа, Ланжеронівський 
міст й узвіз, мис Ланжерон і, нарешті, Ланжерон для позначення парку і пляжу, 



розташованих на території колишньої дачі губернатора. Остання назва зберігається на 
сучасній карті Одеси. Ланжерон — улюблене місце одеситів, своєрідний символ міста, 
неодноразово згадуваний у південних рибальських піснях, наприклад, у повісті 
К. Паустовського «Черное море»: 

Прощайте, родимые воды, 
Прощай, Ланжерон и маяк... 

Перенесення імені власника землі на назву місцевості, як у випадку з утворенням 
Ланжерон, було досить поширеним явищем. На одеських картах XIX—поч. XX ст. є до 50 
назв, утворених від імен власників певної земельної ділянки, — французів, італійців, рідше 
іспанців: Анатра, Томазіні, Сан Лоренцо, Бажольє, Курье, Шаміє, Кальсада та ін. За 
винятком назви Ланжерон жодна з них не збереглася на сучасній карті міста. 

У назвах вулиць Одеси зустрічається ще одне романське ім’я. Вулиця і провулок 
Пішонівські отримали свою назву від імені французького підприємця Пішона. 

Назва вулиці Старопортофранківська від іт. porto franco «вільний порт» нагадувала про 
введення при Ланжероні порто-франко — права одеського порту на безмитне ввезення і 
вивезення товарів. 

Романські мікротопонімічні назви траплялися й в інших містах півдня України, Криму. 
Лягарпівська вулиця у французькому поселенні в Шабо названа за ім’ям вихідця з Швейцарії 
Фредеріка Цезаря де ля Гарпа, ініціатора переселення французів до Росії. Назва місцевості в 
Керчі Скассіїв фонтан утворена від імені генуезця Рафаїла Скассі, який на початку XIX ст. 
займався відновленням торгівлі на східних берегах Чорного моря. Пристань Дуранте на 
східному узбережжі Криму названа іменем відомого феодосійського негоціанта Дуранте, а 
також феодосійські Генуезька вулиця — спогад про італійську колонію XIII-XIV ст. і 
могутність стародавньої Кафи, Італійська вулиця — свідчення значного італійського 
поселення нового часу. 

Як бачимо, романський пласт у мікротопонімії півдня України становили, в основному, 
назви, утворені від власних імен. Етнонімічні (від назви народів і племен), а також пов’язані 
з історичними подіями, представлені в значно меншій кількості. 

Більшість назв-імен мають двоелементну структуру, де другий елемент — слова вулиця, 
сад, міст, пристань та ін., а перший елемент є гібридним утворенням, яке об’єднує 
романське антропонімічне слово (виключно прізвище) і характерні слов’янські топонімічні 
суфікси. 

Найбільш поширеними мікротопонімами є назви у формі прикметника. Нечисленні назви 
в родовому і присвійному відмінках. Мікротопоніми-іменники представлені одиничним 
суфіксальним утворенням типу Дерібасівка, і більш численними безсуфіксальними 
(романське антропонімічне слово без оформлюючих його слов’янських топонімічних 
суфіксів). 

Вивчення мікротопонімів на матеріалі романських поселень півдня республіки є 
доцільним як істотне доповнення наших знань історії поселень. 
 


