
ГАННА ВОРОНИЧ 
СПРОБУЙМО ГІДНО ПО-УКРАЇНСЬКИ, А НЕ «ПО-НАШОМУ»... 

 
У нас, в Україні, має бути все не так, як звикла решта людей Вселенної: по-нашому, 
особливіше, зумовленіше, і, бажано, якомога більшою кількістю різнобічних і логічно 
неузгоджених факторів. Економіка в нас розвивалася під гаслом: наздоженемо й переженемо. 
І бігли... Й досі біжимо, правда, бува, зненацька міняючи напрямок руху. А можна було б 
сказати просто: щоб люди жили добре, були ситі, одягнені, чого доброго, ще й щасливі. Але 
ж ні! Либонь, так усі хочуть, а ми ж по-нашому... Й наша історія то «клеймила», то 
возвеличувала, чи розрівнюючи могили «славних прадідів великих», чи насипаючи кургани 
на новому, цілком безвідносно до історичних фактів місці. Головне, щоб був зручний під’їзд 
до них чільникам різних органів. Добре було б, щоб вони виконували ще й практично цінну 
роль. Наприклад, щоб затуляли напіврозвалену хату хай і великого трудяги — ударника 
колгоспних буднів чи воїна-героя за українську славу, яку вже привласнили ті, кому треба, й 
нічого зайвий раз муляти очі; чи затінювали незорані поля, бо один колгоспний трактор 
розвалився, а на інший не стало бензину. Тільки щоб були високі. Ну, дуже. Ну, тільки як у 
нас. А просто можна було б об’єктивно викладати факти з вірою, що наш народ справді 
мудрий й розбереться, куди й чого. 

Видатний модерний художник, який здобувся на світову славу, українець з 
Лемківщини, Андрій Вархол (поширене прізвище на Лемківщині, як у північній, так і 
південній її частинах), земляк іншого українського генія — лемківського Піросмані — 
Никифора з околиці містечка Криниці, переїхав за океан і, що цілком зрозуміло, записав там 
в офіційних паперах свої особисті дані англійською мовою. У країні визнаної демократії так 
вимагають у державних установах: незалежно від національності записи роблять державною 
мовою. Тепер уже в Україні чомусь (з переляку журналістів перед авторитетом побаченого 
закордонного ситого усталеного життя) стався з нього Енді Ворхол — Уорхол — Воргол — 
Уоргол. Останні написання, видно, пов’язано з прагненням «дуже англійського» — в 
розумінні патріота-дописувача — слова якнайліпше догодити українській вимові. Подібні 
муки авторів дописів у їхньому прагненні досягти мовної тожсамості спостерігаємо на 
«уікендах-вікендах» з «Вільямом-Уільямом»...  

Уже, хай так, обминемо некоректне передавання українською мовою власне імені 
українського художника Андрій в англомовній транскрипції — Енді. Зрештою, він 
упізнаваний у культурному світі за прізвищем, яке й сприймається як його ім’я у 
художницькому середовищі. Проте чи легко збагнути читачеві, що йдеться саме про нього в 
публікаціях україномовних ЗМІ? Саме тому й виникло бажання звернути увагу на подібні 
вправляння в правописі, бо я сама ледве дібрала (уже аналізуючи сам зміст статті і 
зіставляючи факти життєпису художника) про кого йдеться, читаючи в публікації поважного 
українського видання про Уоргола.  

На жаль, аналогічних прикладів демонстрації української меншовартості на мовному 
матеріалі в Україні ж назбирається чимало. Зазвичай, прізвища видатних українців з-поза 
меж України, зафіксовані в українських ЗМІ, можна зідентифікувати тільки після непростої 
процедури дешифрування прочитаного: наприклад, Береговуа, Раймон, Хайде-Марі 
Хнатішин... Цей процес нагадує редагування українського тексту після перекладу 
комп’ютерною програмою: гарантією належного рівня такої роботи може бути тільки 
наявність оригіналу; в іншому випадку «ні в жисть» не збагнеш, як це «делегація зі ста 
облич» крокувала Хрещатиком. Зокрема, тільки на цю програму можна перекласти 
відповідальність за казус, коли, заблукавши серед двох беріз — слів «нащадки» й 
«спадкоємці», — на масивному транспаранті посеред Європейської площі в День Перемоги 
дорогих ветеранів минулої війни переконують, що ми не їхні нащадки, а тільки їхня слава 
нас на світ білий привела. Насправді, ми змогли її лише успадкувати «Ми нащадки вашої 
слави», — проголошують анонімні для нас автори. Цікаво, в що обійшлося платникам 
податків це образливе твердження? 



Далі вимушений, але який логічно випливає зі сказаного, відступ як дзеркальне відбиття 
описаного вище факту. У цьому зв’язку пригадую випадок, як украй розгніваному 
українському громадянинові, спасувавши перед децибелами його аргументів, компетентна й 
відповідальна (!) в подібних питаннях, дуже поважна державна установа видала довідку для 
паспортного столу про те, що його ім’я по-українськи треба писати Ніколай, а його діти по 
батькові мають бути записані як Ніколайовичі. Про афіші концертів у Києві Ніколая Баскова, 
народного артиста України, чи про неспереживне горе українських громадяночок Анн, Єлєн 
чи Альон при зазіханні українського правопису на таке написання їхніх імен зайве й 
згадувати: зась вам з вашою мовою до наших любих імен і прізвищ, не смійте порушувати 
права людини й принципи демократії в Україні! 

На жаль, ця тема в українському словозаписуванні невичерпно багата на приклади. 
Маємо через те такі шедевральні написання на афішах, як Тат’яна (апостроф після т перед я 
бачимо чи не вперше з часу його використання в українському правописі) Недельска: з 
пошани до творчості цієї української артистки проказати вголос таке звучання її 
милозвучних як імені, так і прізвища не хочеться. «Нормальною» (тобто нормативною, якщо 
вивчити привила правопису) українською мовою мало б бути написано Тетяна Недєльська 
(не гріх було б написати і Татьяна Недєльськая). Очевидно, первинно це україномовне 
прізвище мало форму Недільська. До прикладу, порівняймо українське неділя й російське 
воскресенье і відповідно прізвища — Неділько й Воскресенский. Або ж читаємо анонси про 
турне Україною Ліона (чи не йдеться про містифікації французького міста — ?) Ізмайлова. 
Так само обзивають артиста з Росії Леона Ізмайлова й у рекламі на телеканалі «Інтер». Окрім 
за мову «обидно», в голові ще крутиться думка: взяв же хтось за дуже коштовну роботу з 
оформлення реклами добрі гроші. Чому за псування репутації артистів ще й платять? Мету, 
задля якої народжують — занадто благородне слово у цьому контексті, точніше було б 
сказати видушують — зі своєї безпросвітної темені мовних покручів, інакше, як знущальною 
з багатої і загальновизнано милозвучної української мови, назвати не можна. 

Достойно не сушать собі мізки, наприклад, чехи, обходячись у сучасному житті без 
театру, історії, географії, медичного страхового поліса, живучи з присвистом і заможно, 
відвідуючи divadlo, вивчаючи dějepis, zeměpis, і маючи при цьому гідну zdravotňu. Так само 
не кремпуються поляки, записуючи своєю мовою українських Юріїв, Андріїв, Іванів чи назви 
Kyjόw, Lwόw, Rzeszόw, Przemyśl, Chełm і т. ін. Не створюють собі клопоту росіяни, фіксуючи 
Киев, Львов, Ольшана, Ахтырка, Казатин... Не мають жури й угорці: пишуть українські 
назви Ungvár (Ужгород), Beregszáz (Берегово), Munkácz (Мукачево), Téglás (Цеглівка), Szürté 
(Струмківка), «не дуже точно» передаючи їхнє звучання в мові-джерелі, і впродовж 
тисячолітнього співмешкання в Паннонії з народами Європи не допускають у мову навіть 
інтернаціоналізмів. І, дивина, на стабільно високому рівні їхнього добробуту в країні це не 
позначається. Чому вони всі так чинять? Все дуже просто: тому, бо так їм удома зручно і 
правильно писати відповідно чеською, польською, російською, угорською... 

Й, до прикладу, наша неприкрашена дійсність: на дверях орендного офісу в Інституті 
української мови НАНУ, маємо, як ляпас старшобратської зверхності, Kiev. Братня любов чи 
вказуючий перст? Навіть у конгресі США визнали запропоновану українським правописом 
передачу назви нашої столиці як Kyiv. Проте де той Вашингтон з «новим і правильним 
законом», а де наша супердемократична Україна...  

Очевидно, тому запобігливо пишемо теж Жешув (хоч на тій самій Лемківщині, але 
південніше, називаємо місто Ряшів), Хелм (але подорожуємо Холмщиною, досліджуємо 
холмські говірки), Пшемишль (а назву міста в Україні — Перемишль). Дивно, але студенти, 
які вивчають у Польщі українську мову, вимовляють українською назву цього міста навіть 
Перемисль і, справедливо, не бачать у такій вимові порушень функціонування рідної 
польської мови. Правда, ми поки-що хоробро пишемо Краків, тобто закономірно 
відтворюємо процес чергування польських o//ό, подібний до українського ікавізму (на зразок 
Львова — Львів), хоч і не завжди послідовно. Часом передаємо з пошанівком Тарнув, 



Андрухув. В останньому запобігливому випадку як будемо творити похідні форми: Тарнува, в 
Тарнуві і т. ін., що вже точно не буде по-польськи, але ще й не стане по-українськи?  

Про несусвітню розгубленість українських грамотіїв перед сусідською слов’янською 
мовою свідчить і кількість існуючих у ЗМІ варіантів прізвища попереднього президента 
Польщі Кваснєвського: враховуючи написання із твердим та м’яким н (тобто з е чи є), 
передавання попереднього приголосного то як с, то як сь, то як ш, форми суфікса -ськ- із ь і 
без нього, закінчення у називному на -и, -і, -ий чи —ій, а також можливе поєднання всіх цих 
форм — їх було чимало. Такий ризик у міждержавних стосунках! Цікаво, чи якось реагували 
на таке мовонеподобство дипломатичні кола? 

Є таке місто у Східній Словаччині — Košice (за граматичною формою — називний 
множини іменника), місцеві автохтонні (не діаспора — !) українці кажуть і пишуть: Кошиці, 
приїхав із Кошиць, був у Кошицях. Обидві мови слов’янські, флективні. В Україні ж чуємо й 
читаємо: Кошіце, був у Кошіце, приїхав із Кошіце — на французький манір? Так само 
канадські українці говорять: був у Торонті, приїхав з Торонта, а ми, Боже збав, вельми 
шанобливо не відмінюємо це чуже слово... У цьому ж контексті хочеться згадати й про інше 
східнословацьке місто Preљov — центр осідку автохтонів-українців на теренах сусідньої 
держави, з центральними органами українських видавничих, наукових, освітніх, культурних 
установ мешканців краю, яке вони називають Пряшів, відмінюючи у Пряшеві, з Пряшева і 
т.д. У нас, в Україні, воно ж пишеться і звучить як Прешов, Прешова...  

Через неспівмірну справі «щиру україномовну гостинність» якось навіть у редакції 
мовознавчого журналу виникла затята суперечка: у перекладі з польської мови кінцівки 
прізвищ тамтешніх українців у формі множини wycze (суфікс -wycz- і флексія -e в називному 
відмінку множини, на зразок Konaszewycze і відповідно українською — Конашевичі) було 
запропоновано незрозуміло-побожно транслітерувати польський варіант, тобто як віче, що 
заплутувало, зрештою, у змісті сказаного по-українськи, а не писати вичі, що адекватно 
передає зміст оригіналу й цілком відповідає нормам української мови. Здавалося б, чи можна 
придумати щось простіше, навіть не для такої аудиторії?  

Догідливо пишемо Томека, Гавела, Гашека, хоч у рідній цим словам мові творять 
похідні форми аналогічно, як і в українській — з випадним голосним. І для нас було б 
зручно, і для них зрозуміло. Проте вискакує, мов Пилип з конопель, якийсь дивовижно 
чіпкий до української ментальності принцип гостинності: щоб вони себе впізнали, коли ми 
про них говоримо! Якось на заняттях з курсу «української ділової мови» слухачка 
магістратури переконувала, що не можна відмовлятися від надужиття в українському 
мовленні іншомовних запозичень, бо це ускладнить ділове спілкування з іноземними 
партнерами. Хіба не еврика!? Бо дотепер люди, полегшуючи собі порозуміння у спілкування 
з іноземцями, йшли, виявляється, примітивним шляхом: досконало вивчали іноземні мови. 
Йдеться про чергове українське ноу-хау?  

Отже, робимо глибокий і не менш широкий реверанс перед гаряче, аж до точки 
кипіння, коханим сусідом і братом: часом, всупереч звуковій природі рідної мови, пишемо й 
вимовляємо Сєченов, Бєлик, Лєсков, Бєлінський, водночас Серпухов, Бестужев, Лена, 
Лебедєв, Осенєв, іноді, як трагічно-своє, Біломор-канал (оглянувшись, виправляємось: 
Бєломор...) чи Біле море. Як нитку Аріадни, вводимо в лабіринт правопису цих слів 
кострубато-складне правило, яке учні ніяк не збагнуть і таки не засвоюють: воно ніби 
спеціально придумане для зловживань викладачів. Скільки учнівських прокльонів пролунало 
на адресу таких правил! Зате мовознавці постійно завантажені й певні своєї компетентності, 
поважно видаючи силу-силенну довідок тим, колись недовченим, учням й успішно 
тиражуючи зрозумілу тільки собі орфографію у нових виданнях словників.  

Серед угорців зустрічається прізвище Papp (у транскрипції [поп]), ми передаємо його, 
цнотливо транслітеруючи, Папп, хоч у тому ж селі є українці з таким самим прізвищем, яке 
записуємо Поп.  

Або ж відмовляємося від фонеми й букви и на початку слів в українській мові, 
зазубрюючи потім правила, що писати треба інший, а вимовляти «допускається» (ким — ?) й 



инший. З огляду на свою мовну толерантність визнаємо екзотичним написання українського 
слова ирій і квапливо затуляємо сороміцький його вибрик приставним в: ми б його й зовсім 
не допустили до сонму праведно записаних слів, але воно всмілилося бути надрукованим 
великими буквами на обкладинці книги знаного українського письменника. З цієї ж «опери» 
— за принципом, щоб не вирізнятися і не змушувати любих сусідів насуплювати брови й 
морщити чоло, розбираючи написане по-українськи — й благородно-лакейська відмова в 
непевно-гіркий час українського правописання від букви ґ з наступним мужнім заучуванням 
рясного переліку слів, у яких пишемо г, а треба вимовляти ґ. Безстрашно стати перед 
аудиторією й аргументовано потлумачити незбагненно різний правопис однаково 
«імпортних» слів, як, наприклад, пюре і комп’ютер, за ігнорування творцями орфографічної 
директиви питомо української вимови подібних звукосполучень, на зразок п’ють [пйуть], 
відважиться не кожен з мовознавців. Віримо, що наведення правописного ладу серед цих 
слів, який би не суперечив природі мови їхнього функціонування, має перспективу. 
Зрештою, витіснили ж парфуми з української мови парфюмерію!  

Нема потреби насаджувати мові норми і приписи зверху, не треба її самовпевнено 
повчати, як поводитися: і коли сама вдома, і коли в гостях, і коли гості до тебе прийшли 
(прохані чи непрохані), — а варто довіряти їй і вивчати можливості й тенденції, притаманні 
її природі. Там, я переконана, є — і їх можна, за наполегливого бажання, завжди знайти — 
відповіді на всі найзакрученіші модерні питання, у тому числі як правописні, так і щодо 
слововжитку. Установлені таким чином правописні норми будуть виструнченішими й 
стабільнішими, бо базуватимуться на природному, реально, а не тільки в уяві вченого 
існуючому фундаменті, а головне, відпаде безглузда потреба нормувати українську мову за 
принципом чи то «тільки щоб не як у них», чи то «щоб і ми, хоч здалеку, як вони; щоб їм 
було нас зрозуміло».  

У першому випадку це часто веде до відмови від скарбу багатющої історичної 
спадщини, а в другому — призводить до творення калічі всупереч мовній природі. 
Пам’ятаймо про традиційну українську гостинність і не забуваймо про не менш традиційну 
українську гідність: і гості почуватимуться комфортніше, і собі буде надійно-затишно. Бо 
може статися, що мовній практиці набридне сподіватися на думання вчених і впровадження 
нових, які б не пригнічували її мовну природу, приписів, і піде вона, пришвидшуючи ходу, 
вперед, самостійно, на свій страх і ризик встановлюючи ці самі приписи. Зараз і так уже, де-
факто, що не видання — то інший правопис.  

 
 


