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        СССС ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ОООО

Вукраїнськiй мовi для позначення простору, з
усiх бокiв оточеного будинками, тривалий час

використовують двi лексеми майдан i площа зi знач-
ною перевагою останнього. Обидва iменники запози-
ченi: майдан – тюркське, iменник площа в цьому зна-
ченнi прийшов з росiйської.

Лексема площа в українськiй мовi здавна означає
будь-яку земельну дiлянку, вимiрювану у квадратних
одиницях, i має синонiм площина1. Наприклад: «Снi-
гова площа простяглась навкруг» (І.Франко); «Лiсiв-
ництво займало досить велику площу» (П.Загребель-
ний); «Інженери… дослiдили площу озера, що його
утворить гребля» (Ю.Яновський); «За останнє п’яти-
лiття значно збiльшилася посiвна площа кормових
культур» (Зб. найважл. рiш. щодо с/г); «Комiсiя огля-
нула не лише виробничi площi, її цiкавили також
укiсна та лiсова площi господарства» (журн. «Тварин-
ництво»); «…Вершина  являла собою площу значних
розмiрiв» (О.Гончар).

Значна перевага iменника площа над iменником
майдан призвела до того, що лексему майдан мовцi
почали сприймати як власну назву. У Києвi близько
сотнi майданiв, проте запрошення зустрiтися на май-
данi не потребує уточнень, незважаючи на те, що по-
ряд Європейський, Михайлiвський, Софiївський,
трохи нижче – Поштовий та Контрактовий майдани,
котрi, як i решту майданiв мiста, офiцiйнi джерела й
мовцi називають площами.

Українськi письменники-класики та сучаснi автори
– знавцi української лiтературної мови в ряду лексем
вулиця, провулок, проспект, бульвар, узвiз вживають ле-
ксему майдан. У Словнику Б.Грiнченка iменник май-
дан за значенням вiдповiдає рос. площадь2. Наприклад:
«До сходу сонця, рано-рано, у Вифлиємi на майданi
зiйшовся люд» (Т.Шевченко); «На розпуттях мiста, на
майданi, вiн голосить» (І.Франко); «Частина майдану…
оточена муром»  (Леся Українка); «На майданi коло
церкви революцiя iде» (П.Тичина); «Я iду повз пам’ят-
ник Богдана, де шумить Софiївський майдан», «Я зако-
ханий, Києве милий, у квiтучi майдани твої» (В.Сосю-
ра); «Чую… гомiн веселих вулиць i майданiв» (М.На-
гнибiда); «На Контрактовому майданi… попович зовсiм
духом упав» (В.Шевчук); «На майданi увi Львовi бачу –
кам’яниця…» (П.Кулiш); «Переведiть мене через май-
дан» (В.Коротич). Письменник Б.Харчук 1986 р. видав
роман пiд назвою «Майдан». У 2007 р. з’явилася праця
Л.Кудрявцева «Град над Борисфеном: iлюстрована
iсторiя вулиць i майданiв». 

Офiцiйно-дiловi джерела також активно викори-
стовували лексему майдан у вiдповiдному значеннi:
«…забезпечити першочергову вiдбудову урядового
будинку на майданi Жертв Революцiї» (Закон про
п’ятир. план вiдбуд. й р-ку нар. госп-ва УРСР на

1946–1950 рр.); «Царством троянд став майдан Ле-
нiна (у м. Погребище Вiнницької обл.)» (газ. «Рад.
Україна); «Один з найкрасивiших майданiв Москви
– проща Свердлова» (газ. «Прапор комунiзму); «Зi
сходом сонця майдан розцвiв рiзнокольоровим
вбранням молодих i лiтнiх колгоспникiв» (газ.
«Київська правда»).

Лексема площа витiснила з ужитку iменник май-
дан у 70-тi роки ХХ ст., коли в Радянському Союзi
активно розгорнули кампанiю з русифiкацiї україно-
мовного населення. З того часу всi майдани Києва
перейменовано на площi, що вiдобразилося в ху-
дожнiй лiтературi, рiзних писемних стилях, а також
у живому мовленнi.

Л.Кудрявцев у своїй цiкавiй iсторичнiй розвiдцi
про Київ змушений був удатися до такої словесної
гри: «Контрактова площа є одним з “найстарших”
майданiв Києва». 

1991 р. пiд час революцiйних перейменувань, що по-
чалися пiсля розпаду Радянського Союзу, замiсть
площi Жовтневої революцiї, з’явився майдан Незалеж-
ностi. На жаль, процес перейменувань не мав логiчної
завершеностi: решта майданiв офiцiйно так i залишила-
ся площами. В результатi тролейбус 18-го маршруту
прямує вiд майдану Незалежностi до площi Тараса
Шевченка; вiдповiдно пойменовано i послiдовно розта-
шованi станцiї київського метрополiтену: площа Льва
Толстого, майдан Незалежностi, Поштова площа, Кон-
трактова площа.

Ця термiнологiчна неточнiсть заторкує й україн-
ський правопис. Розумiючи, як уже було зазначено,
лексему майдан як власну назву, носiї мови почина-
ють її писати з великої лiтери: Майдан Незалежностi,
хоча площа Тараса Шевченка, Поштова площа та iн.
Їм важко зрозумiти, чому в назвi майдану перше сло-
во слiд писати з малої лiтери (майдан Незалежностi),
тимчасом як у назвi станцiї метро – з великої
(м. «Майдан Незалежностi»).

Український правопис у матерiалi про велику
лiтеру використовує лексеми майдан i площа, поста-
вивши на перше мiсце в ряду слiв вулиця, проспект та
iн. саме майдан, чим i стверджує, на наш погляд, ли-
ше його використання в цьому значеннi: «Назви ву-
лиць (бульварiв, провулкiв, проспектiв, шляхiв.., а та-
кож майданiв (площ)… пишуться з великої лiте-
ри…)»3.  Так само подано iменник майдан у Росiйсь-
ко-українському та українсько-росiйському словни-
ку: укр. майдан – рос. площадь4, а росiйське площадь
перекладено українською майдан5. 

Бажано, щоб тенденцiю на очищення української
мови пiдтримали i тлумачнi словники.
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