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У світі знайдеться не так багато країн, які можуть похвалитися тим, що мають кілька 
найменувань. І то цілком природно, адже орієнтація людини в просторі, яка поміж іншим 
здійснюється й через географічні назви, — важливий чинник її життя. Тому географічні 
назви, як правило, відзначаються високою стійкістю, мовним довголіттям. Зміни в назвах 
найчастіше є свідченням історичних катаклізмів, що відбувалися на цій території. До таких 
земель належить і Кримський півострів. Цікаві історичні та мовні факти про нього, зокрема, 
дає книга О.Стрижака «Етнонімія Геродотової Скіфії». 

Першу згадку про Крим знаходимо у давньогрецького історика Страбона під назвою 
Кіммерія — за найменуванням народу, який проживав на цій території — кіммерійців. 
Широкому загалові відомі пізніші назви краю — Крим, який дав ім’я і самому півострову, та 
Таврія, Таврида. Топоніми Таврія,Таврида походять також від назви народу, що населяв цей 
півострів у VI ст. до н.е. — I-II ст. н.е., — таврів. Таврія — це латинізована форма 
давньогрецької назви півострова — Тавріка, вона побутувала у середньовіччі. У ХV ст. за 
Кримського ханства стає поширеною назва Крим. Після перемоги російської армії в 
російсько-турецькій війні 1768-74 рр. назва, пов’язана з ім’ям таврів, повернулася в мову як 
поетизм, але вже у формі Таврида. З 1802 р. вона одержала офіційне визначення, 
закріпившись за новим адміністративним утворенням — Тавричеська губернія. Щоправда, 
Тавричеська губернія і Крим не цілком збігаються територіально, бо, крім власне півострова, 
вона включала прилеглі до нього північні Бердянський, Мелітопольський та Дніпровський 
повіти. Назва Крим залишалась і як назва півострова, і в складі назви міста Ески Крим 
(сучасне Старий Крим), однак не ввійшла до офіційного найменування. Правлячі кола 
тогочасної Росії закріплювали свою перемогу навіть назвою, викидаючи геть пам’ять про 
населення, яке проживало тут з ХIII ст., бо слово Крим тюркського походження. 
Найвірогіднішою версією тлумачення цього слова є та, яка пов’язує Крим з 
кримськотатарським кирим, що означає «рів, вал». Пояснення такого дивного на перший 
погляд зіставлення Криму і рову полягає в тому, що тюркське Кирим (Крим) є не цілком 
питомим, власним утворенням, а перекладом давньогрецького Тафрос «рів»: так греки 
прозивали одне з укріплених місць півострова. За словами М.Фасмера, у назві Крим відбився 
спогад про вал та рів, які були споруджені в епоху Боспорського царства через перешийок 
Тафрос. На це вказує і слов’янська назва Перекоп, яка є семантичним відповідником 
кримськотатарського Кирим та грецького Тафрос. 
 


