
ГАННА ВОРОНИЧ 
ГЕЙ, ХЕКНІМ ЩЕ РАЗОЧОК... 

 
Ну, про «хекання» іншомовних слів в українській мові, з якого одні лунко, з вилясками ги-
гикають, а деякі дивуються, легенько в долоньку хі-хікаючи, можна багато розповідати.  

В угорській мові немає звука [х] (зрозуміло, й букви). Якось довелося навчати угорку 
української мови — вимовити звук [х] було для неї справжньою екзекуцією. Проте у нашій 
рекламі звучить: вода «Хуняді Янош», чи ЗМІ засвідчують прізвище Хортяні (з угорської 
Hunyágyi Jánas, Hortyányi). І це при тому, що місцеві угорці звикло вимовляють назву міста 
на Закарпатті Густ (Хуст), а в крамниці купують гліб (хліб).  

Або згадаємо про Гельсінську (часом Гельсинську) правозахисну організацію, названу 
на честь фінського міста Хельсінкі (а треба б Гельсинкі — маємо ще один факт з мови тієї ж 
фіно-угорської групи). Або ж читаємо, як поліський партизан крикнув: «Хенде хох» (з 
німецької Hände hoch, у транскрипції [генде гох]). Чи не трапилося це, бува, під готелем 
«Хілтон» (hotel, Hilton)? Давно послуговуємося, як найріднішим, словом гендляр, у діалектах 
фіксуємо і гандляр (від німецького handeln), але одяг «з Європи» чомусь називаємо секонд-
хенд; відому чеську співачку з трепетом (перед ким — ?, бо чеською — Helena) називаємо 
Хелена Вондрачкова, а до сусідки через межу гукаємо: Гелено, позич капусти! Вживаємо 
слова гуманний, гуманізм, актуальним для наших житейських буднів виявом цих почуттів 
заможної Європи до бідної родички — України і є гуманітарка, але магазин, в якому її 
продають, називають «Хумана» (?). Поряд — дуже щироукраїнська риса в оформленні 
вивісок, імовірно, щоб такий бажаний європейський гість зорієнтувався, якщо захоче 
придбати щось у цьому «фешенебельному супермаркеті-підвальчику» — подано цю назву і 
латинкою: Humanna (той самий корінь). І недавно — о, еврика! — натрапляю на такий 
неологізм: виявляється, як повідомляє кореспондент поважної газети, ученому, як повітря, 
потрібна хабілітація (навіть сяк-так навчений мови комп’ютер видає — габілітація). Звідки 
ж тут взялося х? Російською ж, через догоду якій, зазвичай, і «хекають» іноземні слова в 
українській мові, слово вживається із ґ. Невже журналіст самостійно робив переклад із 
латині, і це перший подібний прецедент в україністиці, тому повчитися було ні в кого?  

Уже, справді, захекались, пояснюючи недоладне вживання х на місці h в іншомовних 
словах. Невже бодай названих безглуздих помилок важко було уникнути?  
 


