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Найдавніші історіографічні твори, що дійшли до нас від часів Київської Русі, — «Повість 
временних літ», Київський та Галицько-Волинський літописи, які охоплюють події з 858 по 
1291 p., дали нам разом з легендою про засновників Києва — братів Кия, Щека, Хорива та їх 
сестру Либідь — першу етимологічну довідку про саму назву як про присвійне утворення від 
антропоніма Кий: «Створиша городокъ во им# брата ихъ старhишаго и наркоша и Киевъ»1. 
Власне, ця етимологія, доведена до етимона (слово, від якого походить), цілком вірогідна і 
найбільш усталена, тоді як сам етимон — антропонім Кий — при всій своїй, здавалося б, 
семантичній прозорості зазнав різних етимологізацій і досі продовжує збуджувати уяву 
дослідників своєю таємничістю і загадковістю. 

Київ згадується вже у вступній частині до «Повісті», причому без будь-яких 
додаткових уточнень щодо місця його знаходження і соціально-політичного статусу: «Се же 
соуть имена кн#земь Киевьскым кн#жившим в Києвh». Так само без локалізації називається 
він і в перших «временных» (почасових) повідомленнях (хроніках): «сhде в Києвh», «кн#жа 
в Кыєвh», «мимо Києвъ горою». Отже, цей населений пункт в середині IX ст. був 
загальновідомим і відігравав у давньоруській державі неабияку суспільно-політичну роль. У 
повідомленні 1096 р. давність цього міста, яка була, без сумніву, предметом гордості його 
мешканця — літописця, засвідчується фразою: «...приидита къ Кыеву на столъω ць нашихъ и 
дhдъ нашихъ "ако то есть старhи в землh нашhй Кыєвъ», а його соціальна значимість — 
метафорою, що стала крилатою: «се буди мт(и) городом Рускымъ» (882 p.). Метафора 
виникла, на думку польського ономаста С. Роспонда, на основі старогрецького визначення 
міста, де знаходилась резиденція цесаря, — метрополіс (µγτρόπολις), що означає дослівно 
«мати міст», а переносно — місце великокняжого престолу. 

У давньоруських літописах назва населеного пункту Київ вживається тільки у своїй 
первісній топонімічній функції: «поhха Кыевоу», «то Киевъ», «имъ Кыева подъ тобою не 
искати», «подъ Киевомъ», «мимо Киевъ», «в Киеви», «приведоша къ Киеву», «оулюбилъ бы 
Киевъ ему» та ін. У вторинній ойконімній функції, тобто у значенні людності, що населяє 
дану місцевість, чи, інакше, в топонімній функції, він використовується тільки у фразах з 
хроніки 1078 р. «изиде противу ему весь городъ Кыевъ» і «плака бо ся по немъ весь градъ 
Клевъ» В інших випадках Київ є лише місцем, а його населення «людьми міста»: «людє въ 
градh кликоша» (968 p.). 

Ойконім Київ переважно не супроводжується ніяким означенням. Лише в одному 
випадку (в хроніці 1037 р. виступає з прикметником великий: «...заложи # рославъ городъ 
великый Кыевъ», а в другому (в хроніці 1024 р.) — у функції атрибуції зустрічається 
присвійний займенник свій: «...сhди ты на столh свомъ Кыевh». 

Словосполучення топотермін + ойконім Київ дуже нечисленні, хоч стосовно інших 
міст, городищ і містечок (напр., Чернігів, Перемишль, Вишгород, Галич, Львів, Пісочне) 
сполучення топотерміна з назвою не поодинокі. Коли ж трапляються такі щодо Києва, напр.: 
«в город Києвh» (968 р.); «пришедшоу сгл#дать град Кыева» (1238 р.); «Батыю же вземшю 
град Кыевъ» (1240 р. які не скрізь узгоджені за відмінками (в город Киева, град Кыева), то 
топотермін стоїть перед назвою, в той: час як щодо інших міст можлива і постпозиція, напр.: 
«оу Володимерh городh» (1261 p.). Ці окремі випадки сполучення топотерміна та ойконіма 
(град Киев) не дають можливості зробити висновки про закономірності пре- і 
постпозитивного вживання цього топотерміна стосовно до ойконімів взагалі, а Києва 
зокрема, але стосовно до назви Київ, напевно, стверджують повну її субстантивність. Сама ж 
назва за походженням і за структурою є присвійним прикметником (основа Кий + суфікс  
-е(і)в). Іменниковість назви підтверджується і відмінковими закінченнями (за парадигмою о-
основ): Киевъ, Киева, Киеву, Киевъ, Киевомъ, в Киевh. Графічно назва має декілька варіантів: 

                                                           
1 Тут і далі  ілюстрації подаються за зібранням «Полное собр. русских летописей». Т. 2. Спб., 1908. 



Киевъ, Кыевъ, Кииевъ, Кииевъ і стільки ж варіантів написань відмінкових форм. 
Численними прикладами представлено в літописах мікротопонімію, тобто назви 

річок, струмків, лісів, гір, городищ, сіл, церков, монастирів, дворів Києва та його околиць, а 
їх десь біля двох сотень. Назви невеличких населених пунктів даються в літописах 
здебільшого без топотермінів, оскільки їх належність до класу ойконімів не викликає 
сумніву. Місце їх знаходження визначається близькістю до Києва. Тому, коли у фразі 
виступає ойконім Кивєъ, відпадає потреба в додатковій локалізації: «... и затворис# 
>рополкъ в Києвh съ людьми своими и съ Блудом и сто"ше Володимиръ ωбривс@ на 
Дорогожичї межи Дорогожичємъ и Капичемъ» (980 р.). Але при деяких мікротопонімах 
географічні терміни (чи інші орієнтири), як правило, фігурують: «на Берестовомъ Дворь» 
(1096 р.), «На холму иже есть надъ Выдобычь» (1096 р.), «на манастырм Печерьскыи» (1096 
р.), «коня напоити на Лыбеди» (968 р.). 

Ойконім Київ (як і мікротопоніми міської і приміської зони цього міста) в літописах 
засвідчується дуже багато разів і завжди у своїй чіткій адресній функції. Це зумовлено не 
лише часом і місцем написання (автори були або постійними, або тимчасовими мешканцями 
Києва), а й самим характером творів. Твори писалися з метою залишити пам’ять про діяння 
князів Київської Русі, а звідси й про місто, що було центром держави. найдавніших 
історичних піснях, які складалися людьми, не близькими до княжих престолів, і, ясна річ, не 
ради прославлення правителів Київської Русі, ойконім Київ все ще зберігає свою чітку 
конкретно-локалізаційну функцію: «Од Києва до Канева, а сам сидиш у Черкасах»2. Але 
поступово назва, обростаючи переказами й легендами, набирає узагальнюючого характеру і 
значення «великого, всім відомого і прославленого міста»: «Ой у Києві, у Санжарові В усі 
дзвони задзвонили»; «Ой поховали пана Нечаєнка Та в Києві край Варвари»; «Ой в Києві на 
Подолі порубані груші», «Гей, од Вісли да до Києва пробитії шляхи»; «Ой в Києві на 
риночку громада стояла». 

Це узагальнююче значення, яке набула назва Київ і яке підтверджувалося ще й 
значенням конкретного географічного об’єкта, привело до того, що поступово назва почала 
опоетизовуватися, входити в систему тропів. Якщо в літописах єдиним означенням до 
даного ойконіма є прикметник великий, який, звичайно, не є носієм образності, а лише 
позначенням властивості об’єкта, то в історичних піснях і думах XVI—XVII ст. місто Київ 
виступає вже з епітетом славний, що означає «оповите славою місто»: «В славнім місті у 
Києві вдарено в гармати». 

Епітет славний, що ним спочатку характеризувалося лише місто Київ, згодом 
переходить і на інші міста, а далі, стаючи мандрівним, не закріпленим за одним об’єктом, 
перетворюється з епітета Києва в атрибут фольклорно-пісенного мовлення. 
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