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Людина сприймає ім’я, дане їй при народженні, й успадковане від батьків прізвище як частку 
своєї особистості Вона болісно реагує на випадкові чи навмисні його перекручення. Якщо 
зміни зазнає назва села, міста, місцевості тощо, то на це відгукується ширший людський 
загал, а іноді й ціла нація. Розвиненість чи нерозвиненість особистої й національної 
самосвідомості та рівень суспільної свободи визначають і громадський резонанс на 
різноманітні метаморфози, що відбуваються з іменами. У колишньому СРСР без гучних 
ремствувань з боку населення здійснювалися кількаразові перейменування сіл міст, інших 
об’єктів. Із зміненими іменами прокладали свій шлях в історію політичні лідери 
комуністичної доби: Ленін, Сталін, Троцький, Свердлов та ін. Ономастичний нігілізм був 
лише одним із наслідків нехтування особистістю, людським і національним «я». 

Новітня історія дає немало прикладів того, що атрибутами державної й національної 
гідності стають не лише спадкові герби, прапори, гімни, а й очищені від іншомовних 
нашарувань і впливів назви держав (Молдова, Башкортостан), міст (Ашгабат), інших 
об’єктів, імена людей. Першорядної ваги надають їхньому відтворенню іноземними мовами, 
зокрема англійською, що посідає провідне місце в міжнародному спілкуванні. 

Тривалий час транслітерацію українських топонімів і антропонімів здійснювали не 
безпосередньо з української орфографії чи вимови, а через російську, польську, угорську й 
деякі інші мови. Таке посередництво не тільки вносить чужі акценти в звучання власних 
назв, а й суперечить міжнародно визнаним принципам транслітерування (ISO 9 1986) і 
ускладнює міжмовну ідентифікацію назв. 

З іншого боку, відтворення назв на основі сучасної української орфографії в ряді 
випадків суперечитиме їхнім традиційно усталеним відповідникам в інших мовах. Це 
насамперед назва нашої столиці, що здебільшого записується по-англійському як Kiev. 
Прихильники й противники такого запису є і в нас, і в діаспорі. Як відомо, давніше засвоєні 
власні назви в англійській мові відрізняються за формою від своїх прототипів у мові-джерелі, 
наприклад: Naples (пор. італ. Napoli) Неаполь, Munich (пор. нім. München) Мюнхен та ін. 
Щодо ономастичних новонадходжень, то Вони транслітеруються чи транскрибуються із 
сучасної орфографії. Київ (як назва столиці національної держави) є також у певному 
розумінні новим елементом на політичній карті Європи. Адже українська мова до 1989 р. не 
мала нинішнього офіційного статусу, а мовою представництва держави в міжнародних 
справах вона почала ставати лише недавно. 

Хоч написання Kyiv, що відображає українську орфографію слова, ще не здобуло собі 
загального визнання і використовується лише окремими виданнями (здебільшого в Україні), 
число його прихильників зростає. Скептики, а їх чимало, кваліфікують це нововведення як 
своєрідний вияв національної закомплексованості, зазначаючи, що серед іншомовних назв 
так звані «перекручення», утворені під впливом третіх мов, не рідкість. Справді, чехи не 
роблять трагедії з того, що англійці пишуть назву їхньої столиці на, французький лад — 
Prague, a не Praha; росіяни толерантно ставляться до різноманітних форм у запису їхньої 
метрополії, не вимагаючи Moskva замість англ. Moscow, франц. Moscou, нім. Moskau, італ. 
Mosca, ісп. Moscu і т. п. Якби не було століть етноциду до українців у російськомовній 
імперії, а взаємини наших держав складались подібно до взаємин між Чехією й Францією чи 
Росією й Італією, то написання Kiev сприймалось би по-філософському: така, мовляв, 
традиція. Але ж... 

Певну традицію мають також деякі інші форми: п. Równo (Рівне), нім. Tschernowitz 
(Чернівці), польськ. Lwów, нім. Lemberg (Львів), угорськ. Ungvár (Ужгород) тощо. Як 
відображати ці назви англо-(німецько- і т. п.) мовній карті України: спираючись на традицію 
чи виходячи з сучасної української орфографії? Повчальним є досвід інших держав і народів, 
що опинялися в подібних ситуаціях. Важко собі уявити, що литовці, зважаючи на минулу 



писемну традицію, погодилися б з тим, щоб їхня столиця подавалася на англомовних картах 
як Vilno, напевно, й нинішні грузинські мовознавці не прийняли б традиційної колись форми 
Tiflis. Подібні випадки непоодинокі. 

Попри намагання лінгвістів максимально деполітизувати свою науку, в ономастиці 
геополітичний чинник завжди позначався на встановленні нормативної форми власних назв 
(насамперед географічних) залежно від того, як пролягали державні кордони. Перебування 
об’єкта в межах національної держави часто справляє вирішальний вплив на орфографію і 
відповідно на звукову форму імені Виразним прикладом цього є полонізація українських 
ойконімів Холм, Перемишль, Грубешів, що на польських картах позначені як Chełm, Przemyrl, 
Hrubieszów і через посередництво польської мови відбиваються в російських, англійських та 
інших іноземних виданнях. Такою є мовна практика. Якщо питання про її легітимність у 
випадку іноетнічних власних назв є спірним, то відображення іноземною мовою 
українського звучання таких назв, як Київ, Чернігів, Луганськ і под. не мало би ставитися під 
сумнів. 

Як відомо, вирішальна роль у внесенні змін до правопису іншомовних слів належить 
народові, що говорить цією мовою. Проте звичні до міжнародного етикету європейці, 
усвідомлюючи делікатність подібних питань, воліють консультуватися з тими, чий 
суверенітет на власні географічні назви є для них провідним орієнтиром. Ось фрагмент 
ділового листування між Національним географічним інститутом у Парижі та Інститутом 
української мови НАН України: «Панові директору Інституту української мови /.../ 
Цілковито поділяємо Вашу думку про те, що транслітерація власних назв на латиницю має 
здійснюватися безпосередньо з українського кириличного запису. /.../ Ласкаво просимо Вас 
звірити й при потребі доповнити транслітераційну схему, встановлену INALCO в 1986 р. 
(додається)». Подібних запитів можна сподіватись і від інших національних чи міжнародних 
інституцій. 

Через те, що в Україні немає державного стандарту на відтворення географічних назв і 
власних імен іноземними мовами, нині існують значні розбіжності в транслітераційній 
практиці наших видавців і картографів, редакцій газет, журналів тощо. 

Закордонні українознавчі центри й друковані органи також дотримуються різних 
транслітераційних схем. Особливо впадає в око орфографічний різнобій в англомовній 
україніці, яка є найбільшою за обсягом і розрахована не лише на етнічних іноземців, а й на 
нащадків українців, що свого часу оселилися в різних країнах західного світу. 

Потреба в упорядкуванні транслітераційних розбіжностей стає чимраз нагальнішою. 
Уже розпочато видання географічних карт України іноземними мовами, укладаються 
міжнародні угоди, оформляються закордонні паспорти, інші документи, де власні назви та 
імена записані іноземною мовою. Якщо транслітераційний хаос не спинити, то ситуації, 
подібні до тієї, в якій опинився Мартин Боруля, герой однойменної п’єси І. Карпенка-Карого, 
можуть стати лише одним із різновидів прикрощів, які підстерігатимуть і поодиноких осіб, і 
цілі організації, установи чи відомства. 

Очевидно, що для кожної пари мов (української й англійської, української й німецької, 
української й французької тощо) існуватиме своя система. Вироблення єдиної для всіх 
латиноалфавітних мов транслітераційної системи навряд чи можливе й доцільне. Адже, 
наприклад, буквосполучення ch позначатиме для англійців українське ч, для німців — х, для 
французів — ш. Існуюча міжнародна лінгвістична транслітерація, яка є позанаціональною за 
своєю суттю, містить ряд знаків із діакритиками (ž, č, š), відсутніх в алфавітах більшості мов, 
має інші специфічні позначки й правила читання, а тому придатна для користування серед 
порівняно вузького кола людей, переважно з філологічною освітою. У міжнародній практиці 
сфера її застосування досить обмежена. 

Літери української абетки позначають ряд звуків, яких немає в інших, зокрема 
неслов’янських мовах. Природно, що вимова транслітерованих українських імен, 
пристосовуючись до чужої фонетики, щоразу набуватиме своєрідного іншомовного акценту. 
У деяких національних орфографіях, зокрема в англійській, склалися стійкі стереотипи 



прочитання певних букв і буквосполучень у відповідних позиціях. Це позначається й на 
вимові іншомовних слів. Наприклад, Paris, Montreal, Ivan в устах англомовної людини 
звучать як Періс, Монтріол, Айвен. 

У цьому контексті заслуговує на згадку полеміка між прихильниками різних підходів 
до відтворення українських імен: транслітерації, з одного боку, і орфографічної транскрипції, 
— з іншого. Кожний із цих способів має свої плюси і мінуси. В англійській мові, наприклад, 
орфографічна транскрипція є дуже складною в користуванні. До того ж вона не знімає 
можливих різночитань, двозначностей, а в ряді випадків може ставати причиною своєрідної 
ономастичної травестії, надаючи українській назві іноетнічного забарвлення. Так прізвище 
Лавер, що походить від власного імені Лавр, Лавро, може перетворитися в англійське Lover 
(букв, «коханець»), невпізнанно зміниться й прізвище Сліпий — Sleepy і т.п. Співвідношення 
переваг і недоліків, що закладені в зазначених підходах, на користь транслітерації. Цим і 
зумовлено її переважне використання в міжнародній практиці. Із зростанням міжнародного 
інтересу до нашої держави, її преси, книжок тощо чинна в нас транслітераційна практика 
ставатиме орфографічним орієнтиром (щодо українських імен та реалій) і для зарубіжних 
видань. 
 


