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НОВА ГІПОТЕЗА ПОХОДЖЕННЯ ТОПОНІМА КРИВИЙ РІГ
Вступ. У краєзнавчій літературі існує багато гіпотез, які роз’яснюють
зміст топоніма Кривий Ріг. Якщо їх звести докупи, то всі пояснення змісту
зазначеного топоніма можна поєднати у 2 групи. Перша з них – спроби
міфологічного пояснення на підставі образу сивого запорізького козака на
прізвисько Кривий Ріг, який буцімто заснував в районі злиття рік Саксагані й
Інгульця власне поселення. Друга група – власне більш достовірні наукові
версії тлумачення топоніма, що виходять з певних рис будови природного
урочища в місці впадіння р. Саксагань в р. Інгулець (так звана Саксаганська
котловина). Висунуті різними авторами варіанти змісту топоніма не дають
вичерпної відповіді на поставлену проблему. Автором запропонована нова
гіпотеза змісту топоніма, підґрунтям якої є врахування географічних аспектів
будови місцевості старого міста Кривий Ріг та твірних слів – ріг, кривий.
Мета і завдання, методи. Основними методами в нашій роботі є
етимологічний аналіз топоніма, аналіз старовинних географічних карт
місцевості, аналіз будови та розвитку природи Саксаганської котловини,
модельні реконструкції її первинної обстановки. Загальна розробка нової
концепції ґрунтувалась на виключно системному аналізі (сумісному
історичному, природничому, етнологічному, етимологічному).
Викладення основного матеріалу. В розробку нової концепції змісту
топоніма автором покладені декілька вихідних постулатів.
1. Хронологія виникнення топоніму. Більшість думок місцевих
краєзнавців в цьому питанні сходиться на тому, що топонім Кривий Ріг
передував назві населеного пункту з відповідною сучасною назвою. Топонім
схильні ототожнювати з назвою природного урочища Кривий Ріг. Цієї думки
додержується й автор цієї статті. Така методологія дає для подальших
роздумів перший вихідний постулат – відповідь на проблему змісту та
генезису топоніма слід шукати не в міфічних або поселенських
особливостях, а в своєрідній будові природного урочища. Не викликає
сумнівів, що саме природне урочище історично було приурочене до
Саксаганської котловини – порівняно глибокої западини (де Саксаганаь
впадала в р. Інгулець), оточеної стрімкими і високими привододільними
схилами з відслоненнями кристалічних порід у вигляді скель (МОДРу).
2. Етимологія двох ключових слів – ріг і кривий. Згідно з тлумачним
словником В. І. Даля, на півдні Росії (тобто землі південної частини України
також) слово ріг має широкий зміст. Перше застереження для аналізу

топоніма – це його багатозначність. Так, у нашій місцевості під рогом
історично розумілися різні природні явища – кам’яні миси, піщані коси,
вигини або коліна ріки. У геоморфології такі вигини русла називаються
меандрами (довгі звивини ріки). Також ріг – це частина тіла тварин, яка є
більш-менш гострою, обов’язково викривленою і вільно стирчить над
головою. Рогом в українській мові називають кут, поворот, перехрестя
вулиць. За тлумачними словниками слово кривий означає непрямий,
непрямолінійний, щось таке, яке не йде по прямій лінії [3, 9]. Отже, на
непрямолінійний характер указують одразу обидва твірні слова в топонімі
Кривий Ріг – і ріг (звивина) і кривий (теж непрямий, зігнутий). Тому
пояснення того, чому «ріг», який вже має криву форму, став ще й «кривим» є
ключовим для зрозуміння сутності лексичного сполучення Кривий Ріг.
3. Будова природи Саксаганської котловини та її розвиток. Уважаємо,
що первинне походження топоніма Кривий Ріг по відношенню до назви
населеного пункту, можна пояснити лише природними особливостями
місцини нижньої течії ріки Саксагань. Назва природного урочища логічно
повинна витікати від будови природи та природних процесів. Тому підійти
до етимологічного пояснення походження назви Кривий Ріг можна лише
після аналізу природного комплексу пригирлової ділянки р. Саксагань.
Саксаганська котловина відповідає увігнутій тектонічній структурі –
Криворізькому синклінорію Криворізької складчастої споруди Українського
кристалічного щита (за Я. М. Бєлєвцевим, 1962). Тектонічна будова цього
невеликого урочища зумовила особливості розвитку річкових долин Інгульця
й особливо Саксагані. У районі котловини річкова долина Саксагані має
розширений характер, симетрична, з двома надзаплавними терасами та –
щонайголовніше широкою низькою і високою заплавами.
На днищі Саксаганської котловини й до сьогодні протікає ріка Інгулець
і до середини 1950-х рр. також ріка Саксагань (до її відведення в підземний
дериваційний тунель, унаслідок чого зараз ріка впадає в Інгулець набагато
нижче від колишнього природного гирла). Через те що заплава долини р.
Саксагань широка, то під дією планетарних сил та законів руху води в руслі,
водотік в межах Саксаганської
котловини потрапив в надзвичайно
чудові умови для вільного блукання
русла по днищу долини. Відтак у
пригирловій ділянці р. Саксагань
петляла й утворювала 6 чітко
виражених меандр (рис. 1).
Рис. 1. Реконструкція меандр
р. Саксагань до прориву 5-ї меандри
та утворення лівої протоки в р.
Інгулець.

Дуже багато роздумів з приводу змісту твірних топоніма Кривий Ріг
нам дають знання про геоморфологічні закономірності розвитку річкових
долин та еволюцію русел річок [6]. На завершальному етапі розвитку
річкової долини вона має 2 сформовані частини – схили (борта) долини та
днище. Схили ускладнені надзаплавними терасами, які під час повені вже
ніколи не затоплюються водою. Днище долини у своїй будові має заплаву
(низьку та високу) й русло з постійним водотоком. Ті долини, які мають
широку акумулятивну заплаву характеризуються вільним і постійним
зміщенням русел рік упоперек долини. Поступово виникають невеликі
меандри, які з часом ростуть; причому шийка меандри весь час зменшується,
оскільки ділянки русла ріки зближуються. Далі в природі під час високої
повені або високого паводку вода з русла виходить з
берегів, затоплює високу заплаву і відбувається процес
випрямлення русла – прорив шийки меандри. Певний час,
поки водотоком не буде заглиблене нове русло,
функціонують обидва рукави – і старий і новий, а між
ними утворюється тимчасовий острів. Згодом старе русло
повністю обрізається від нового прирусловими
акумулятивними валами, перетворюється на замкнену
видовжену западину з водою і на місці старого русла
виникає старичне озеро, яке швидко заболочується,
заростає й переходе до стану низинного болота. Така
модель природного розвитку схематично представлена на
рис. 2. Описана модель є концептуальною для розвитку
всіх річок світу, особливо на рівнинах й доведена
багатьма прикладами. Інша справа – як часто самій
людині вдавалося стати свідком такого грандіозного
природного процесу?
Рис. 2. Модель розвитку русла рівнинних річок.
Зміст нової концепції змісту топоніму Кривий Ріг. Нова концепція має
на меті більш об’єктивно пояснити зміст і генезис топоніма Кривий Ріг. Сам
топонім складний, кожне слово несе в собі окремо власний зміст. Але згідно
з положеннями загальної теорії систем, ціле не є лише механічною сумою
складових. Цілісний об’єкт характеризується абсолютно новими
(емерджентними) властивостями, що не були притаманні складовим
компонентам. Тому топонім Кривий Ріг, успадковує компонентні дані слів
кривий і ріг, але водночас відрізняється особливим змістом.
Першу письмову згадку про топонім Ріг залишив В. Ф. Зуєв [4].
Можливо, саме він і заклав підстави для плутанини, указавши на те, що в
нашій місцевості ріг – це кам’яний мис на стику двох річок Інгульця та
Саксагані – виходи залізистих кварцитів Тарапако-Лихманівської
антикліналі. Чому у Зуєва – ріг це мис, а у В. І. Даля – це ще й окрема
звивина ріки? З цього приводу ще в 1970 р. відомий криворізький дослідник-

геолог Ю. Г. Гершойг дав відповідь [2]. На думку Ю. Г. Гершойга топонім
Ріг ніяк не відображав кам’яний мис, так як поблизу Кривбасу ще є два
місця, в назвах яких використовується ця складова – це села Мишурин Ріг та
Микитин Ріг (підкреслимо – всі в Дніпропетровській області). Ані в районі
розташування першого села, ані другого жодних скельних виступів немає,
тому дослідник і робить висновок про те, що складова Ріг і у випадку з
назвою Кривий Ріг ніяк не зв’язана зі скельними виступами. Хоча геологічна
та геоморфологічна будова саме Саксаганської котловини формально дає
підстави для ототожнення топоніма зі скелями МОДРу, але швидше це
просто географічний збіг.
За Ю. Г. Гершойгом і більшістю інших краєзнавців, твірна топоніма ріг
напряму відноситься до іншого природного об’єкту – до русла р. Саксагань, а
саме до її меандр. Подібну думку підтримуємо і ми, оскільки вона більш
об’єктивна і зв’язується з рисами будови природи Саксаганської котловини.
Наші попередники ріг ототожнюють лише з одним вигином русла, проте з
яким саме, до кінця не ясно. У самому прадавньому вигляді в пригирловій
частині р. Саксагань мала 6 меандр (рис. 1). От і виникає запитання, яку саме
з меандр дослідники мають на увазі?
Розглянемо «претендентів» зі звивин на роль «головної» меандри, яка й
ототожнювалася з рогом. Відомий Кизикерменський шлях, а значить,
найбільш відвідувана людьми частина Саксаганської котловини – 4-а
меандра, відповідно й дві сусідні – 5-та та 3-тя (рис. 1). Шлях фактично зараз
співпадає з вул. Леніна. Тому археологи та історики й сходяться на думці, що
сам населений пункт почав формуватись на стику шийки 4-ї та вершини 5-ї
меандр. Таким чином, 1-ша та 2-га меандри не підходять на роль рогу через
незначні розміри та віддаленість від залюдненого шляху. Також дещо
осторонь залишається й 6-та меандра. Значить, розгадку треба шукати в
природній історії 3 – 5-ї меандр.
Окрім того, зміст сполучення слів ріг і кривий говорить про те, що з
однією з меандр повинно було стати щось надзвичайне і це дало б підстави
людям назвати Ріг Кривим. Підкреслимо, що ріг вже має викривлений
характер, його додаткове викривлення мало б мати кардинальний характер.
На нашу думку, подібна ситуація дійсно відбулася в природній історії р.
Саксагань, і ця ситуація повністю пов’язана зі зміною форми меандри
внаслідок звичайного природного процесу випрямлення русла. Кореляційний
аналіз старовинних карт (рис. 3-5), вказівки В. Ф. Зуєва, молодість русла
прориву меандри доводить, що прорваною в історичний час була саме5-та
пригирлова меандра р. Саксагань.
5-та меандра зрізана проривом русла. «Ріг» таким чином викривився – і
став «кривим», втрачена петлеподібна форма меандри. Аби подібне
природне явище могло увійти в пам’ять людей, воно повинно було б
відбутися в історичний і порівняно недавній час. Зважаючи на поступове
залюднення Дикого Поля з часів запорозьких козаків та чумаків, які тут
їздили Кизикерменським шляхом по сіль в Крим, прорив 5-ї меандри р.
Саксагань припадає на кінець ХV – початок або середину ХVI століття.

Прорвана ділянка в народі до недавнього часу називалась Вовчим Горлом. За
свідченнями місцевих мешканців, ще в середині ХХ ст. в новому руслі ріки
спостерігались численні коловороти, де іноді гинули діти, що приходили
сюди купатись. Наявність коловоротів свідчить про одне – про молодість
русла; вік його ми визначаємо 450-500 років.
Додатковим аргументом стосовно молодості прориву русла р.
Саксагань та наявності такого природного гідрологічного процесу в
недалекому минулому є стародавні карти. На доказ своєї правоти ми
наведемо зразки всіх нам відомих карт району гирла р. Саксагань (рис. 3, 4).

Рис. 3. Карта району поштової станції Кривий Ріг. 1775 р. Матеріал з
фонду Криворізького історико-краєзнавчого музею.

Рис. 4. Карта району с. Кривий Ріг, 1842 р. Частина плану військового
поселення в Кривому Розі [8].

Карти доводять, що в р. Саксагань (задокументовані відомості з 1775
р.) існувало 2 гирла, кожному з яких відповідало русло: старе (праве) яке
йшло під скелі Тарапако-Лихманівської антикліналі, нове русло (Вовче
Горло), утворилося внаслідок прориву 5-ї меандри ріки. Наявність двох русел
і острова між ними також письмово засвідчив В. Ф. Зуєв, на що майже ніхто
не звертає уваги. Також звернемо увагу ще на один факт, який доводять
стародавні карти Крив басу, – еволюцію правого гирлового рукава р.
Саксагань і його остаточне зникнення у 1930-х рр.
Спочатку права протока існувала з водою, явно ще рухливою. Але нова
протока прориву була короткою – 200 м, тому вода швидко її заглиблювала,
через що права протока поступово ставала більш мілкою і заростала
очеретом. При складенні карт 3-хверстовок (1860 р.) є обидва русла (рис. 5).
Однак з початку 1890-х рр. на Криворіжжя починається «рудна лихоманка»,
права протока потрапила під розробку пласта багатої руди по лінії
простягання східного крила Тарапако-Лихманівської антикліналі (так званий
Тарапаківський пласт). Під скелями русло знищать остаточно на початку
1900 р., частково засиплють невеличкими відвалами.
На місці правої протоки виникли 5 рудників (за течією згори униз) –
Діканського і Манухіна, Перрі і Браіловського №3, Копилова №2, Перрі і
Браіловського №6, Пастухова і В.С. Лаптєва. Через неузгоджені дії дрібних
рудопромисловців у 1909 р. 4-та пригирлова меандра р. Саксагань під час
високої повені прорвалась і затопила кар’єри. Нині місцевість найстарішого
гирла р. Саксагань відома під народною назвою Пастуховські кар’єри. Це не
зовсім вірно, але топонім закріпився за прізвищем одного з власників 5-ти
затоплених рудників.
Рис. 5. Острів і два
гирлові рукави р. Саксагань на
карті 1860 р. [8].
Таким чином, на картах
початку ХХ ст. ми вже не
бачимо функціонуючої правої
протоки. Від неї залишається
лише «хвіст», вода в якому,
ймовірно, була, але вже
більшою мірою дощова та
ґрунтова. Острів осушився. З
карти 1914 р. геолога В. Е.
Тарасенка навіть видно, що тут
уже були городи (рис. 6).
Залишок правої протоки ще є на геологічній карті М. І. Світальського (рис. 7)
та на геологічній карті Тарапаківського родовища залізних руд від 1937 р.
Вода з протоки зникне спочатку під час спорудження в межах колишнього
Саксаганського острова парку культури і відпочинку ім. Газети Правда з

1922 р. У повоєнний час прогин русла правої протоки майже повністю зникає
– нівелюється. Нині в парку можна побачити лише ледь помітний уступ
лівого берега протоки, а за межами парку (уздовж приватного сектору по вул.
Зарічній, №11-23) – і коротку ділянку правого русла у вигляді ледь помітного
видовженого на 100 м прогину, перетвореного на пасовище (рис. 8).
Рис. 6. Фрагмент карти В. Е.
Тарасенка (1914 р.) району гирла р.
Саксагань [7]. На оригіналі відмічені
стара протока і протока Вовче Горло.
На вже колишньому острові косою
штриховкою відображені городи.
Щодо
високої
ймовірності
прориву русла 5-ї пригирлової меандри
р. Саксагань також свідчать наукові
дані про висоту підйому води на р.
Інгулець на 8 м (за В. Д. Натаровим [5])
та
старі
фотографії
з
архівів
Криворізького
історико-краєзнавчого
музею. На цих фото зображені
затоплені сучасні вул. Леніна, пр. К. Маркса, якими люди пересуваються на
човнах. Отже, прорив ріки Саксагань і викривлення передостанньої меандри
є фактом доведеним і достовірним.
Рис. 7. Саксаганська
котловина з карти М. І.
Світальського та ін. (1931 р.)
[1].
Видно
майже
зневоднений залишок старої
правої гирлової протоки р.
Саксагань. На колишньому
острові також видно городи.
Розглянутих
вище
підстав цілком вистачає для
формулювання суті нової
гіпотези
змісту
та
походження топоніма Кривий
Ріг.
Гіпотеза.. Ріг – це 5-та
пригирлова меандра р. Саксагань, кривий – викривлена її форма внаслідок
прориву русла і виходу водотоку по більш короткому шляху в р. Інгулець.
Таким чином, кривий ріг – це викривлена форма звивини ріки Саксагань. Це
найбільш відвідувана передостання меандра ріки, повз яку йшов давній

транзитний шлях; природний процес викривлення русла добре було видно,
відтак навколишня місцевість отримала назву, мотивовану твірним
викривлений (кривий) ріг. Поява населеного пункту під назвою Кривий Ріг є
успадкованим від топоніма однойменного природного урочища Кривий Ріг.
Генезис топоніма Кривий Ріг напряму залежить від природних особливостей
еволюції русла р. Саксагань
та рельєфу Саксаганської
котловини.
Рис.
8.
Єдиний
фрагмент ділянки самого
старого правого рукава р.
Саксагань.
Змінений
і
нівельований, але прогин на
місці русла ще можна
побачити. Фото автора (2008
р.)
з
вершини
дореволюційного відвалу.
Висновки. Можливо нарешті проблема змісту топоніма Кривий Ріг,
його виникнення наближається до свого розв’язання. Твірне сполучення
кривий ріг – це викривлена пригирлова меандра р. Саксагань. Викривлення
вигину русла відбулося в бачений історичний час. В основі викривлення
лежить закон розвитку русел рівнинних рік – від невеликого до довгого
вигину з наступним його проривом під час повені. Нова гіпотеза
підтверджується системою взаємопов’язаних історичних, етимологічних,
природничих фактів.
Список використаної літератури:
1. Геологическая карта Криворожского железорудного района. / Сост. Н. И.
Свитальский, Э. К. Фукс, Ю.И. Половинкина, Ю. Г. Дубяга., 1931. – с. 25 с. 2. Гершойг Ю.
Г. Звідки пішла назва міста? // На землі, на рідній … / упорядник Г. Д. Гусейнов. – Кривий
Ріг: ПП «Видавничий дім», 2000. – с. 165-166.
3. Даль В. И. Толковый словарь живого
великорусского языка, тт. 1-4. – М., 1978 (репринт изд. 1880-1884).
4. Зуев В. Ф.
Путешественные записки от Санкт-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 гг. // На землі, на
рідній … / упорядник Г. Д. Гусейнов. – Кривий Ріг: ПП «Видавничий дім», 2000. – с. 9-13.
5. Натаров В. Д. Геоморфологія Криворізького залізорудного басейну // Геологічний
журнал. – 1961. – т. 21. – Вип. 4. – с. 84-88.
6. Стецюк В. В. Основи геоморфології:
Навч. посіб. / Стецюк В. В., Ковальчук І. П. / За ред. О. М. Маринича. – К.: Вища шк.,
2005. – 495 с.
7. Тарасенко В. Е. Карта Криворожскаго руднаго района // Труды
геологическаго комитета. Нов. серия. – Вып. 90. – 1914. – 1 ил.
8. Карты, планы,
графические зарисовки территории Криворожья [Електронний ресурс]. Режим доступу до
електронного ресурсу: http://vkontakte.ru/photo-7039220_123177621.
9. Толковый
словарь В. Даля ON-LINE [Електронний ресурс]. Режим доступу до електронного ресурсу:
http://vidahl.agava.ru/P199.HTM#36377

