
ГАННА ВОРОНИЧ 
БЕЗ КІНА В МУКАЧЕВОМОМУ... 

 
У зв’язку з балканськими подіями активізувалася в українських ЗМІ назва Косово. Як тільки 
не знущалися з неї! Мали ми й невідмінюване Косово (на французький лад), і Косове — в 
Косовому (тулили до балканської назви таку милу своєму східнослов’янському серцю 
прикметникову форму), зрідка Косово — в Косові (за зразком село — у селі). Південні 
слов’яни — серби, хорвати — історично не чужі українцям народи, як і їхні мови (згадаймо 
хоча б історію заселення Українських Карпат, дослідження відомого вченого Смаль-
Стоцького про численні українсько-сербські мовні сходження). Не варто забувати і про наш 
гуцульський Косів. Звідки тоді взявся такий безпорадний острах перед слов’янською 
назвою?  

Де там ті Балкани! У нас теж події: передвиборні баталії на Закарпатті прославили на 
весь світ місто Мукачево. Тут уже серце щоразу здригалося від задекларованого нового 
варіанта творення назви цього стражденного міста. Мешканці обурювалися, учені давали 
консультації... І народ швидко й дотепно вловив безпорадність нестямних журналістських 
мук. Приїжджаю на Закарпаття і чую новотвір: запитально-хитро примруживши очі, 
спілкуючись з «пришельцями зі столиці», народ видає: в Мукачевомому...  

Дограматикувалися чи добалакалися? Був Мукачів (місцева вимова Мукачув, як і 
Берегув, Виноградув; пор. структурно подібні форми Київ, Львів, Рахів) — після офіційного 
угорського Munkácz. Пізніше, після приєднання Закарпаття до Радянського Союзу, місто в 
офіційному вжитку стали називати Мукачево (місцева вимова Мукачово). Разом з 
утвердженням радянської влади назву донормували до прикметникової форми Мукачеве 
(очевидно, вірили, що в Москві таку українську форму легше сприймають; тим більше, що в 
містечку розташували радянські військові частини разом з офіційною російською мовою). 
Поки української мови у ЗМІ було мало чутно (видно), а провінційна назва в офіціозі звучала 
лише вряди-годи, містечко не дуже зважало на ті «їхні норми»: люди жили собі й називали 
свій край «по-людськи, як треба». А це вже, певно, допекло.  

Після війни й возз’єднання з Радянською Україною усі давні закарпатські (так само й 
поліські) україномовні назви на -о переробили на «правильні» на -е: на Закарпатті в народі їх 
обзивали «якісь роздерті». Язик не повертався вимовляти Ворочеве, Ракове, Порошкове, чи у 
Ворочевому, Раковому, Порошковому. За вияв народного спротиву зверхньому (бо зверху) 
впровадженню прикметникових форм ойконімів можна сприймати вчинки мешканців цих 
«пунктів», які вперто псували виготовлені відповідно до нових столичних норм вивіски з 
назвами. Як народнорозмовні в закарпатських говірках паралельно існують такі ойконіми як 
у формі іменників чоловічого роду, наприклад, Ворочув, Ракув, Порошкув (як, до речі, і в 
поліських — Машув, Паришув) з відповідним відмінюванням як Київ, Львів, так і середнього 
— Ворочово, Раково, Порошково (пор. поліське Красно — з наголосом на останньому складі, 
Посудово), відмінювані як іменник село. До речі, про існування полісько-карпатсько-
балканського пучка мовних ізоглос (сходжень), який свідчить про дуже давні й глибинні 
контакти народів цих територій і, згідно з правилом Бартолі, ймовірно, окреслює межі 
прабатьківщини слов’ян у певному часі, твердять багато видатних учених-славістів. Проте 
ніколи, ніде й ніхто з місцевих мовців—українців чи то на Закарпатті (чи в Карпатах), чи на 
Поліссі не замінює їх у своєму мовленні відповідно директивними формами із силоміць 
запровадженою зверху прикметниковою парадигмою: Ворочеве, Ракове, Порошкове, 
Машеве, такими любими для картографів й часто вживаними в ЗМІ. Вони сприймаються 
мовцями як чужі.  

Що ж до прикметникових форм закарпатських ойконімів, то в говірках вони засвідчені 
також і в формі чоловічого роду: Середньий, Глыбокий, Довгий, Задньий (пор. з сучасними 
нормативними в українському ойконіміконі формами середнього роду: Середнє, Глибоке, 
Довге; останнє перейменовано як неблагозвучне на Приборжавське).  



На думку відомого українського ономаста, професора П. П. Чучки, закарпатські 
ойконіми на -о за походженням є формами давніх коротких прикметників середнього роду на 
-о (наприклад, як добро, який у сучасній українській мові став уже іменником середнього 
роду), отже, і відмінювати їх треба відповідно; тобто в сучасній українській мові — за 
зразком іменників середнього роду на -о, а саме: з Мукачева, Мукачевом, у Мукачеві і т. ін. 

Скажуть: такі правила затверджено в чинному правописі. Але ж вони десь беруться, 
хтось їх складає... Бачимо недоречності — виправмо їх і запропонуймо досконаліші норми. 
Колись син-дошкільня, щойно навчившись писати окремі букви і вперто тулячи їх, на 
власний розум, одну до одної, щоб скласти їх на папері в слова, які чув, на моє зауваження, 
що так писати неправильно, бо це порушує прийняті правила, відповів: «Ну, то я розумніший 
за тебе, бо ти слухаєш чужих людей, а я думаю своєю головою». Може, таки варто 
прислухатись до «глагола» дитини, помізкувати своєю головою і мудро навести належний 
лад у своєму писемно-мовному господарстві.  
 


