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Лексема майдан у дискурсі українського міста  
в період історичних змін

У сучасній урбанолінгвістиці окреслено поняття дискурсу міста як ка-
тегорії, що активно розвивається. Це зумовлено концептуальним зміщен-
ням суспільства у бік міста та активне формування урбаністичної культури, 
а отже й мови міста. Мова міста в цілому та мова кожного міста зокрема 
– це текст, який потребує прочитання із урахуванням культурних, суспіль-
них та історичних особливостей розвитку міста, прочитання у синхронії та 
діахронії. 

У період значних політичних змін у державі можна говорити також про 
зміну міського дискурсу. Це зумовлено тим, що починаючи з ХХ ст. рево-
люції стали винятково міськими. Локалізація зумовлює вплив на функці-
онування певної лексики не лише в середовищі заангажованих активних 
учасників революційних подій, але й людей, які обговорюють, інтерпрету-
ють або ж відтворюють актуальні події. Водночас твориться два або й біль-
ше паралельні дискурси, носіями яких є прихильники певної сторони чи 
її опозиціонери. Необхідно зазначити, що з плином часу цей дискурс теж 
змінює своє обличчя. Так, аналіз його безпосередньо під час подій, відсте-
жування оказіональних утворень, які виникають за певних ситуацій та об-
ставин, дозволяє зберегти елементи, які згодом не знайдуть відображення 
у публікаціях та свідченнях очевидців, тому й будуть втрачені назавжди.
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У пропонованому дослідженні здійснено аналіз функціонування лек-
семи майдан як урбаноніма на різних історичних етапах розвитку укра-
їнських міст і набуття ним нових конотацій з огляду на прив’язаність до 
певних історичних, зокрема революційних, подій. Основою дослідження 
стали статті Інтернет-видання „Українська правда” від листопада – грудня 
2004 та листопада – грудня 2013 – січня – липня 2014, періодика і публікації 
у соціальних мережах. 

На основі архівних даних та картографічних реєстрів українських міст 
лексема майдан на означення головної, часто торгової площі міста актив-
но функціонувала вже в XVII ст. Майданом називали також місце сходин 
запорізьких козаків. Словник староукраїнської мови XIV-XV ст. не фіксує 
цієї лексичної одиниці1. Однак пізніші лексикографічні джерела2 підтвер-
джують існування та використання її як в українській, так і в російській 
мовах. Попри багатозначність лексеми, безперечним є використання її на 
означення головної площі міста, на якій відбувалися найважливіші події.

Владімір Ніконов, аналізуючи лексему майдан з погляду топонімії, 
зазначає, що назва Майдан використовується часто. Як топонім одиниця 
функціонує або у формі чистої основи, або похідних – демінутивів Майда-
нек чи з означенням – Мажарський Майдан. Він зазначає, що аналізований 
топонім використовується від Балтійського моря і Балкан до південно-схід-
ної Азії. Основне значення – площа, здебільшого торгова, похідне – базар. 
У Сербії назва місцевості Ташмайдан буквально означає каменярня, в ін-
ших ареалах використовується на означення місця, де виготовляють дьо-
готь чи видобувають деревне вугілля; або відкритої місцевості на узвиш-
ші3. Поширеність лексеми у більшості слов’янських мов засвідчує давнє 
засвоєння її та адаптацію до структури та потреб різних мовних систем.

Про давність виникнення і використання лексеми в українській топо-
німіці свідчить існування 34 населених пунктів з назвою Майдан, а також 
назв з компонентом майдан – Новий Майдан, Моквинський Майдан, Кам’я-
ний Майдан, Старий Майдан, Середній Майдан, Верхній Майдан, Бугрин 

1 Словник староукраїнської мови XIV–XV ст. т. 1–2, Київ 1977–1978.
2 Б. Грінченко, Словарь української мови, т. 2, Київ 1996, с. 398; Етимологічний словник 

української мови, т. 3, Київ 1989, с. 361; В. Даль, Толковый словарь живого великорусского 
языка, т. 1–4, Москва 1989–1991, c. 1–5; М. Фасмер, Этимологический словарь русского язи-
ка, т. 2, Москва 1986, с. 559; Словник української мови, т. 4, Київ 1973, с. 597.

3 В. А. Никонов, Краткий топонимический словарь, Москва 1966, с. 249.
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Майдан. Примітно, що використання ойконіма не обмежене територіально 
і використовується у всіх частинах України4. 

Опрацьовані словники подають аналіз похідних топонімів від лексич-
ної одиниці майдан, однак не знайдено жодного дослідження урбанонімів, 
які б містили зазначений компонент або були утворені від нього. Саме цей 
урбанонім відігравав та відіграє важливу роль в організації суспільно-полі-
тичного життя сучасного українського міста. 

У контексті політичних перетворень початку ХХ століття почалася ак-
тивна зміна попередніх топонімів на ідеологічно заангажовані. Поступово, 
протягом 20-30-х років з реєстру міст було вилучено урбанонім майдан і за-
мінено його площею (на жаль, не вдалося знайти постанови, згідно з якою 
було запроваджено цю зміну). Це здійснювалося цілеспрямовано з метою 
максимального наближення і структурного, і мовного українського про-
стору до російського. Таким чином, на довгі сімдесят років майдан зник 
з карти українських міст. Залишився лише у топонімії та номінації дрібних 
об’єктів і функціонував здебільшого як демінутив – шкільний майданчик, 
будівельний майданчик, ігровий майданчик, стартовий майданчик, сходо-
вий майданчик тощо. 

Лише на переломі 80–90-х рр. майдан як урбанонім повернувся в мі-
ста, а з 1991 року, після проголошення незалежності України, в офіційному 
реєстрі з’явилися назви з цим компонентом (Вічевий майдан (Івано-Фран-
ківськ), Соборний  майдан (Житомир), майдан  Свободи (Харків), майдан 
Мистецтв (з 2014 р. майдан Небесної Сотні), Театральний майдан (Тер-
нопіль), Майдан Незалежності (Київ) тощо.

Саме сучасний Майдан Незалежності як головний майдан Києва та, 
у світлі останніх подій, головний майдан країни, як символ єдності, свобо-
ди і могутності нації є об’єктом дослідження. 

Головна площа країни свою назву Майдан Незалежності отримала 26 
серпня 1991 року, відразу після проголошення незалежності України. Хоча, 
за свідченнями киян, уже наприкінці 80 – на початку 90-х назва майдан 
була в активному вжитку, оскільки саме на тодішній площі Жовтневої рево-
люції відбувалися зібрання, віче, а пізніше й події, які кардинально змінили 
хід історії.

4 Д. Бучко,  Інверсійний  словник  ойконімів України / D. Buczko, Słownik  a  tergo  ojko-
nimów Ukrainy, Lublin 2001, c. 281.
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За час існування Києва це місце мало різні назви. Так, дослідники істо-
рії Києва, стверджують, що у Х ст. ця територія була болотом і називалася 
Перевісище, пізніше, до початку ХІХ ст., – Козине болото, у 1871 р. вперше 
цей урбанонім отримав означення площі – площа Хрещатицька, у 1876 р., 
після спорудження Міської думи, її перейменовано на Думську площу. Ця 
назва зберігалася до встановлення у Києві радянської влади. Саме тоді, 
у 1919 р. площу перейменовано на Радянську; 1935 р. – площа імені Калі-
ніна. За час німецької окупації їй було повернуто назву Думська, а пізніше 
надано назву Майдан імені 19 вересня (з нагоди захоплення Києва). У 1944 
р., після визволення Києва, площі було повернено назву імені  Калініна. 
У 1976–1977 рр. площу реконструювали і назвали площа Жовтневої рево-
люції. Ця назва проіснувала до 1991 року5. Примітно, що до 90-х років ХХ 
ст. лексема майдан виступала компонентом одного з варіантів називання, 
який проіснував лише у період німецької окупації. Загалом, топоніміка Ки-
єва досліджена детально, однак немає цілісного лінгвістичного досліджен-
ня номінації саме Майдану Незалежності на різних історичних етапах. Не 
став він предметом дослідження й у найновішій та найбільш повній праці 
І. Желєзняк Київський топонімікон6 

Власне з початку 90-х рр. ХХ ст. Майдан Незалежності став місцем, 
з якого починалися революційні події – від студентської Революції на гра-
ніті до подій 2013–2014 р. У згаданій назві лексема майдан ще не фігурує, 
оскільки в цей період вона використовувалася лише неформально, як по-
вернена лексема у дискурс Києва перелому 80–90-х років. 

Події 2004 року визначили провідну роль Майдану Незалежності у по-
дальшій історії. Саме тоді Майдан почали уживати як самостійний урба-
нонім (без другого компонента назви), саме тоді він набув символічного 
значення. Оксана Забужко про Майдан 2004 р. писала:

Maidan. З минулого тижня це українське слово, що означає „площа”, отримало 
нове значення. Увічу понад мільйона людей, що впродовж тижня стоять на 
морозі під снігом на Майдані Незалежности в центрі Києва (тимчасом, як 
ще сотні тисяч стоять по інших містах і містечках цілої країни), „Майдан” 
став іменем нової дійової особи на історичному кону країни, донедавна 

5 http://www.oldkyiv.org.ua/data/dum_sqr.php?lang=ua [доступ: 01.09.2014].
6 І. Желєзняк, Київський топонімікон, Київ 2014.
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трактованої Заходом за всього-на-всього таку собі, прилеглу до Росії, „сіру 
зону”.7

І далі: „Майдан представляє не що інше, як українське новонароджене, 
живе й динамічне громадянське суспільство в дії”8; „…Усе дуже просто: 
Майдан – це народ”9. Наведені приклади засвідчують перенесення значен-
ня лексеми і ототожнення майдану (чи, швидше, Майдану) із суспільством, 
зрештою, з народом. 

Від початку існування Майдану Незалежності він вперше набуває зна-
чення якщо не державотворчого, то суспільнотворчого однозначно. По-
чинаючи від подій 2004 р. у назві більшості суспільно-політичних подій 
використовується слово майдан − Майдан Незалежності як місце, звідки 
почалася Помаранчева революція, Податковий Майдан (2010) як протест 
проти податкової системи України, Мовний Майдан (2012), організований 
проти запровадження цинічного закону „про мови”, Євромайдан (Євро-
Майдан) (2013–2014), Тарифний Майдан (30 червня 2014 р.), спричинений 
підняттям тарифів на комунальні послуги. У наведених назвах урбанонім 
набуває значення акції протесту. Тому в сучасному міському дискурсі лек-
сема майдан вживається не лише у її словниковому значенні на окреслення 
певного місця, але і як синонім до повстання, протесту, зрештою – рево-
люції. Тобто з лінгвістичного погляду урбанонім переходить у розряд ак-
ціонімів – власної назви певної історичної події10. Таким чином, активно 
функціонують у дискурсі ЗМІ та щоденному мовленні висловлювання на 
кшталт: зібрався майдан, майдани та майданчики у різних містах Украї-
ни, обличчя Майдану (за матеріалами „Української правди”) тощо. З огляду 
на провідну роль віртуального простору та соціальних мереж в останніх 
політичних подіях, було створено сайти, Інтернет-сторінки та віртуальні 
спільноти, у назвах яких фігурує лексема майдан – Всеукраїнське об’єднан-
ня „Майдан”, Майдан Закордонних Справ, Майдан Медики, Молитовний 
Майдан, Просвітницька сотня Майдану тощо.

7 О. Забужко, Чи  може  революція  виглядати  краще?, [в:] eadem, let  my  people  go: 
15 текстів про українську революцію, Київ 2006, с. 72.

8 Ibidem с. 74.
9 Ibidem с. 77.
10 Словник української ономастичної термінології, уклад. Д. Г. Бучко, Н. В. Ткачова, 

Харків 2012, с. 35.
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Зміна контексту уживання аналізованої лексеми простежується і на 
прикладах з художньої літератури. Так, у поезії Павла Тичини, співця рево-
люції 1918 р., майдан фігурує як місце події, символічне місце для зібрань, 
місце, з якого бере початок революція – 

На майдані коло церкви  
революція іде. –  
Хай чабан! – усі гукнули, – 
за отамана буде.11

Назва Майдан як назва Майдану Незалежності з’являється у романі 
Ліни Костенко Записки  українського  самашедшого (2010)12. На прикладі 
цього тексту можна спостерігати ескалацію семантичного та символічного 
наповнення – від ойконіма до метафоричного ототожнення її з народом: 
„На Майдані грім революції”13; „Люди стоять на Майдані. На всіх Май-
данах України. Це вже суцільний Майдан”14. Володимир Буда, аналізую-
чи засоби образотворення у згаданому вище романі, зазначає: „Насправді 
Майдан можна знівечити, принизити помпезною забудовою, але не можна 
вбити дух цієї центральної площі України. Бо це не нагромадження холод-
ного бетону, каміння, скла, а люди, які туди прийшли, це символ боротьби 
за свої права”15.

Примітно, що у 2004 році функціонувала лише назва Майдан Незалеж-
ності, Майдан і саме тоді почало функціонувати написання обох компонен-
тів урбаноніма з великої літери. У 2013–2014 рр. у ЗМІ та міському дис-
курсі, крім згаданих вище, з’явилися похідні назви з компонентом майдан 
– Євромайдан, Антимайдан. У цьому контексті назви використовуються на 
окреслення протесту, ситуативно прив’язаного до місця. Назва Євромайдан 
хронологічно зберігала своє первинне значення на означення мирної акції 
на підтримку євроінтеграції України до 30 листопада 2013 р., до кривавого 
розгону студентських акцій. Після того, як протест набрав масового харак-

11 Π. Τичина, На майдані коло церкви…, http://poetry.uazone.net/default/pages.phtml?plac
e=tychina&page=tychin14 [доступ: 01.09.2014].

12 Л. Костенко, Записки українського самашедшого, Київ 2011. 
13 Ibidem с. 391.
14 Ibidem с. 403.
15 В. Буда, Власні назви як засіб творення образів у романі Ліни Костенко „Записки 

українського  самашедшого”, „Актуальні проблеми філології та перекладознавства” 2013, 
вип. 6 (3), c. 14.
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теру, активно почала фігурувати назва Майдан – велелюдний Майдан, мир-
ний Майдан, кривавий Майдан.

Антимайдан, АнтиЄвромайдан – паралельна акція на підтримку чин-
ної на той момент влади Віктора Януковича, яка відбувалася у Маріїнсько-
му парку. 

Автомайдан – один зі структурних підрозділів Майдану, який проводив 
певні акції, використовуючи виїзди колонами машин. Оскільки акції про-
тесту охопили всю Україну, то, відповідно, виникали похідні назви – Авто-
майдан Львів, Автомайдан Тернопіль, Автомайдан Бердичів тощо.

Загалом, порівняльний аналіз новотворів та активізованої лексики по-
дій 2004 р. та 2013–2014 рр. засвідчив виникнення значного пласту неоло-
гізмів, утворених від основи майдан- саме під час останніх подій. Засобами 
словотвору визначається семантика та експресія новоутворених одиниць. 

Так, під час акцій протесту 2004 року активістів революції співвідно-
сили і називали передовсім за прихильністю до певної політичної сили. 
Таким чином, учасників Помаранчевої революції називали експресивно 
нейтральним апелятивом мітингувальники, помаранчеві,  прихильники по-
маранчевих (за кольором панівної символіки), ющенківці (за прізвищем лі-
дера Помаранчевої революції Віктора Ющенка), нашоукраїнці (незалежно 
від членства у партії „Наша Україна”). Політичні супротивники називали їх 
оранжисти, маніфестанти. Останній з наведених прикладів не належить 
до експресивно забарвленої лексики, однак контекстуально використову-
ється саме з негативним відтінком. 

Прихильників В. Януковича в мас-медіа означено як біло-блакитні, бі-
ло-сині, януковичці, прихильники Януковича і як номінація з негативною ко-
нотацією використовуються назви янучари (як квазіутворення до лексеми 
яничари і похідних від неї), янучарники, янучарство як явище проведення 
мітингів на підтримку тодішнього провладного кандидата у президенти.

У 2013–2014 рр. спостерігається виникнення ряду неологізмів, утворе-
них від мовної одиниці майдан, як з негативною, так і позитивною коно-
тацією. Так, для номінації учасників Євромайдану, крім загальновживаних 
назв мітингувальники, мітингарі, використовуються новотвори – майда-
нівці,  євромайданівці,  учасники  Євромайдану,  учасники  Майдану. Пред-
ставники Антимайдану своїх політичних та ідеологічних візаві називають 
євромітингарі,  єврохохли, євромайданери,  майдауни  (квазіутворення від 
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усіченої частини основи майдан- з додаванням лексеми даун), майдануті 
(прикметник утворений за моделлю російського дієприкметника долба-
нутый  і споріднених з ним, який використовується як розмовний варіант 
синоніма дурний тощо, а також низки нецензурних лексем зі словотвірним 
формантом -ут-(ый)). Остання назва функціонує як субстантивований при-
кметник.

Крім наведених іменників та прикметників, утворено й інші частини 
мови з коренем майдан – майданити  (зафіксовано у кількох джерелах 
2005 р.16, однак найбільшого поширення це слово набуло саме під час ос-
танніх подій). Варто звернути увагу, що вживається воно винятково в не-
гативному значенні та використовується опонентами учасників Майдану 
у значенні брати участь у акціях протесту. Цікаво, що цю одиницю не 
фіксує одинадцятитомний словник української мови17, натомість у слов-
никах російської мови дієслово майданить описано як лексема, що нале-
жить до кримінального арґо і вживається у розмовно-зниженому стилі зі 
значенням програвати своє майно, робити махінації, грати в азартні ігри18 
тощо. Однозначно, що лексична одиниця російської мови ні семантично, 
ні етимологічно не пов’язана з аналізованим прикладом української мови. 
Щодо етимології дієслова у сучасному українському контексті, то йдеться 
про дієслово похідне від іменника майдан, ужитого в значенні протесту, 
революції. Таким чином, дієслово майданити виступає як синонім до про-
тестувати, страйкувати, брати участь у революційних діях. З огляду на 
контекст виникнення і функціонування це дієслово можна вважати неоло-
гізмом. Поряд із ним активно використовувалося дієслово  євромайдани-
ти, утворене за тією ж моделлю від назви Євромайдан. Імовірно, на рівні 
усного спілкування воно виникло раніше з огляду на хронологічну послі-
довність активізації використання акціонімів Євромайдан та Майдан. На 
основі медійних текстів цього не вдалося відстежити.

Прикметник майданний (майданний настрій, майданний люд тощо) не 
належить до неологізмів, оскільки має лексикографічну фіксацію, однак 

16 С. Хорошко, Країну й далі буде „майданити”, http://pres-centr.ck.ua/print/news-7546.
html [доступ: 01.09.2014].

17 Словник української мови, т 1–11, Київ 1970–1980.
18 Т. Ф. Ефремова, Новый словарь русского языка: Толково-словообразовательный, 2-е 

издание, Москва 2001, т. 1, с. 819; Толковый  словарь  русского  языка, ред. Д. Н. Ушаков, 
Москва 1938, т. 2, с. 119.
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його можна інтерпретувати як лексему, що перейшла у розряд активно ужи-
ваних. Експресивне забарвлення означення визначається контекстом ужи-
вання. Первинно це стилістично та експресивно нейтральне слово, однак 
в опрацьованих текстах, наприклад, вираз майданний настрій використо-
вується і в негативному, і в позитивному значенні.

Прикметник майдаунський належить до новоутворених слів і походить 
від аналізованого вище іменника майдаун. 

Незважаючи на те, що за останні десять років Майдан Незалежності 
став одним із центральних об’єктів і культурних, і політичних подій, що зу-
мовлює дуже високу частотність уживання цієї назви у різних контекстах, 
на лінгвальному рівні не запропоновано єдиного варіанту її написання. 
Так, в Українському правописі, виданому у 1993 р., написання урбаноніма 
майдан Незалежності подається за загальним правилом написання назв 
вулиць, площ, майданів тощо19. Послідовно дотримуються цього правила 
українські лінгвісти і в пізніших перевиданнях (2007, 2009, 2012). Нато-
мість історично-суспільні обставини внесли свої корективи. Символізація 
головного київського майдану спричинила виникнення так званого непи-
саного правила – написання обох частин назви з великої літери – Майдан 
Незалежності. Саме таке написання спостерігається в засобах масової 
інформації різних рівнів, ним послуговуються й інтернет-користувачі 
тощо. З огляду на ситуацію, яка склалася довкола головної площі країни, 
доцільно запровадити написання обох компонентів назви з великої літери 
і таким чином підкреслити особливий її статус серед українських урбано-
німів. Фіксація цього як норми уживання відображала б відповідність між 
реальним слововживанням та мовною нормою. Саме за останнє десятиліт-
тя лексема майдан у цьому контексті перейшла у розряд власних назв і до-
цільно нормативно підтвердити використання назви Майдан як власної та 
у значенні відповідника Майдану Незалежності і номінації революційних 
подій 2013–2014. 

У період політичних змін 2013–2014 рр. завдяки міжнародній зацікав-
леності подіями в Україні, а також завдяки визначальній ролі Інтернету 
у висвітленні цих подій у світі лексема майдан увійшла до активного вжит-
ку в різних мовах. Її не перекладають, а транслітерують саме як власну 

19 Український правопис, АН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Інсти-
тут української мови, Київ 1993, с. 51.
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назву – Maidan, Majdan, Maydan. Так, Вікіпедія подає тлумачення поняття 
Майдан дванадцятьма мовами. Аналіз окремих іноземних публікацій за-
свідчив ототожнення в іншомовному дискурсі адаптованої лексеми майдан 
з Україною, з акціями протесу, зі зміною політичних гравців у цій частині 
Східної Європи, зрештою, з українською революцією.

Повернувшись у мову на початку 90-х років ХХ ст., лексема майдан 
стала символом відродження та повернення до давніх демократичних тра-
дицій українського суспільства. Упродовж останнього десятиліття вона 
перейшла у розряд концептів української мови, зокрема у політичному 
контексті – Революція на граніті, Помаранчева революція, Революція гід-
ності – однозначно ці події асоціюються з Майданом Незалежності, з Май-
даном. За роки побутування вона набула нових конотацій. Завдяки різним 
контекстам уживання стала основою для творення низки новотворів, які, 
ймовірно, в майбутньому будуть зафіксовані у лексикографічних джерелах. 
Це пласт лексики, витворений на очах сучасників, спричинений певними 
обставинами та подіями і тому він не може бути втрачений, як не можуть 
бути втрачені здобутки Майдану. 
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Leksem majdan w dyskursie miasta ukraińskiego w czasach przemian historycznych. 
W  artykule dokonano analizy leksemu majdan we współczesnym ukraińskim dyskursie miej-
skim. Wykorzystanie leksemu oraz konteksty jego używania i zmiany znaczenia zostały zbadane 
w  różnych okresach historycznych. Główny plac Kijowa – Plac Niepodległości – po pomarań-
czowej rewolucji (2004), a zwłaszcza po Euromajdanie (2013–2014) nazywany jest w różnych 
językach po prostu Majdanem. We współczesnym języku ukraińskim wyrazu majdan używa się 
jako synonimu rewolucji, protestu. 

Słowa kluczowe: dyskurs miasta, urbanonim, neologizm, majdan, rewolucja.

The lexical unit maidan in the discourse of Ukrainian city in the time of the historical 
changes. The paper deals with the word maidan in the modern Ukrainian city discourse. Chan-
ging of its meaning are analyzed in different periods of time. Special attention is paid to the 
history of nomination of the main Kyiv square – the Independence Square. After Orange Revo-
lution (2004) and especially after Euromaidan (2013–2014) it is called just Maidan in different 
languages. In modern Ukrainian language word maidan became synonym for revolution, protest 
movement. 

Keywords: city discourse, urban place name, neologism, maidan, revolution.


