
БОРИС ТЕН 
НАЗИВАЙМО, ЯК ЗВЕ НАРОД 

 
У нашій топоніміці ще й досі є багато нез’ясованих «білих плям», що спричиняють 
різночитання, різнотлумачення і навіть цілком безпідставні «відсебеньки». 

Загальноприйнято називати міста і села так, як звуться вони в устах народу, що їх 
населяє. От чому, поважаючи національні традиції грузинів, ми називаємо їх столицю 
Тбілісі, а не Тіфліс, як її трохи зневажливо звали за царських часів; столицю Естонії 
називаємо по-естонському Таллін, хоч вона мала колись і німецьку назву Ревель і т. д. 

Правда, є чимало випадків, коли в різних мовах утворюються свої назви загальновідомих 
міст, відмінні від місцевих. Наприклад, італійську столицю ми здавна називаємо Рим, дарма 
що самі італійці звуть її Roma, для австрійської столиці Wien ми маємо українську назву — 
Відень, росіяни називають її Вена; Москва по-французьки зветься Moskou, по-німецьки — 
Moskau і т. д. Але це не правило, а виняток. 

Визнаючи загальне правило називати міста так, як іменують їх місцеві жителі, ми не 
завжди послідовні в його дотриманні. 

Так, ми забуваємо іноді давню назву обласного центру Ровенської області — Рівне 
(Ровно~) і називаємо його тільки Ровно, що не відповідає історії слова. 

Ще з часу військових зведень залишилася в нас звичка подавати населені пункти лише в 
називному відмінку, і не тільки в офіційних паперах, але навіть і в художніх творах. 
Наскільки це порушує наші мовні закони, можна бачити з такого, правда, навмисне 
шаржованого прикладу: «Я виїхав з міста Київ і прибув до міста Москва». 

Тенденція не відмінювати топоніми особливо виразно виступає, в назвах селищ із 
закінченням на -о, напр.: «Я родом із Святошино», «Ленін у Пороніно» і т. д. При глибшому 
підході до цього виявляється, що о в цих назвах — здебільшого пізнішого походження, 
додане внаслідок незнання справжньої назви. Село в Карпатах, де жив Ленін, по-польськи 
зветься Роrопіп, які ж підстави називати його Пороніно? Та й С. Сергєєв-Ценський, якого 
важко запідозрити в незнанні російської мови, в своєму творі «Ленин в Октябре» 
недвозначно пише: «Ленин приехал из Поронина». Так само і К. Паустовський у своїй 
автобіографічній епопеї згадує про «перестрелку со стороны Святошина». А в мене 
особисто збереглась дореволюційна листівка, на якій слово Святошинъ пишеться з твердим 
знаком. Тим часом додане о заважає відмінювати і такі назви, як Ємільчин або Головине (під 
Житомиром), Мукачів, якого часто перейменовують в Мукачево, і цілий ряд інших. Боюсь, 
що прихильники такого невідмінювання зробили б закостеніло нерухомим навіть славетне 
Бородіно, якби Лермонтов не написав: «И будет помнить вся Россия про день Бородина». 

Окремо треба торкнутися похідних, прикметникових назв, що походять від географічних 
найменувань і вживаються офіційно. Утворюють їх кому як заманеться, мало зважаючи на 
закони української мови та народного словотворення. Так, Ківерецькому районові з центром 
Ківерці у Волинській області чомусь привласнюють неоковирну назву Ківерцівський, хоч 
так ніхто не говорив і не говорить у цьому районі. Прислухаймось до народного творення 
прізвищ, які походять від аналогічних топонімів — від Підгаєць — Підгаєцький, від 
Ляховець — Ляховецький, та й Чернівецьку область ніхто не називає Чернівцівською. Звідки 
ж узялося Ківерцівський? 
А поряд з ним існує і Дубнівський район (навколо Дубна), хоч з часів гоголівського 

«Тараса Бульби» всі пам’ятають і дубенську фортецю і дубенського воєводу, і сам я — добре 
пам’ятаю — народився в старовинному Дермані, що належав тоді якраз до Дубенського 
повіту. А в Ровенській обласній газеті цей Держань чомусь трактується в жіночому роді. Це 
стосується і таких місць на Ровенщині, як відомий Клевань, «Стенань рідненький» (з 
народної пісні) та ін. До речі, старовинному Дерманю, якому належить таке почесне місце в 
історії нашої культури (перша сільська друкарня на початку XVII ст.), час уже повернути 
історичну його назву замість нічим не виправданого Устенське. 

Треба добре подумати й над тим, якого роду в нас назви річок. Якщо люди, неспокушені в 



канцелярському слововживанні, запевняють, що вони живуть над Случем, над Горинем, над 
Старом, над Смотричем, то навряд чи варто відносити назви цих річок до жіночого роду на 
тій лише підставі, що на старих географічних картах вони писалися з м’яким знаком — 
Случь, Стырь і т. д. 

Всі ці питання — не вузькомовознавчого плану, вони торкаються історії культури і 
щоденного життя цілого народу, а він зацікавлений у тому, щоб над ним не тяжіли чиїсь 
канцелярсько-бюрократичні огріхи. Загальне правило — називати міста, ріки і села так, як 
називає їх навколишнє населення. 
 


