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Давньоруська історіографічна література дала подток традиції прославлення Києва як центра 
політичного й духовного життя Київської Русі. Разом з тим вона утвердила вживання 
ойконіма Київ у його конкретній адресно-топонімічній функції. У цій функції він виступає і в 
повчально-дидактичних творах, і в «Слові о полку Ігоревім» (пор.: «Самъ же Изяславъ 
къиязь правляаше столъ отьца своего Ярослава Кыевh», Остромирове євангеліє, 1057; 
«Звенить слава въ Кыеве», Слово.., XII ст.; «Тыи (Всеслав) клюками подпръся о кони и скочи 
къ граду Кыеву», Там же), причому без означень і в окремих випадках з прикладкою город, 
град. Похідне утворення київський (у чоловічому і жіночому родах і в різних відмінках) 
уживається тільки в постпозиції (пор.: «бяше успилъ отецъ ихъ Святьславъ грозный великьш 
Юевскыи грозою», Слово.., XII ст.). У «Слові», подібно як і в «Повісті временних літ», назва 
Київ інколи використовується і в значенні «населення міста»: «А въстона бо, братіє, Кіевь 
тугою, а Черниговъ напастьми»1. 

У дусі традиції писемної літератури розвивалася й усно-народна словесність, яка, як 
зазначав І. Франко, далеко ближче, ніж у письменстві будь-якого іншого слов’янського 
народу, стояла до писемної літератури. 

До нас не дійшли автентичні зразки міфологічної словесності, побутової та епічної 
пісенності найдавнішої епохи Південної Русі. Проте їх ремінісценції в пізніших легендах та 
апокрифах, в історичних піснях та думах, в обрядово-побутовій та ліро-епічній творчості 
дають змогу констатувати безперервність культурно-історичної та художньо-
зображувальної традиції фольклору від глибокої давнини і до наших днів. Народнопоетична 
творчість, залишаючись самобутньою, лише частково видозмінювалася з часом під впливом 
нових літературних течій і суспільних віянь. Завдяки цьому в ній ніколи не мінялось 
уявлення про Київ як про великий, загальновідомий населений пункт, дарма що таке 
становище Києва з кінця XII ст., після занепаду давньоруської держави, було фактично 
втрачене. Але, незважаючи на все це, з покоління в покоління передавалася пам’ять про 
велич та славу Києва. 

Загалом в різножанрових народних піснях, навіть історичних, топоніми є явищем 
досить рідким. В одних випадках вони використовуються для того, щоб дати лапідарну, 
інколи узагальнюючу характеристику місця дії і виявити зв’язок місцевості з описуваною 
подією чи персонажем, а в інших — для локалізації оспівуваного факту чи особи. В 
узагальнюючій ролі можуть виступати тільки назви відомих географічних об’єктів, з якими 
пов’язані якісь історичні події й які через те обросли низкою асоціацій і символізувалися. 
Ойконім Київ (рідше прикметник київський) в українських народних піснях має в порівнянні 
з іншими ойконімами велику частотність уживання і використовується переважно для 
лапідарної характеристики місця дії, рідко — для конкретно-географічної локалізації. Це 
підтверджують численні ілюстрації з історичних пісень XVII—XVIII ст. («Цар турецький на 
зим стає Люд свій зараз розпускає В замислах тоє положили Аби Київ розорили»; «В Києві, і 
поклон му достойний отдавши»; «Коли хочете, панове, Антона Волочая Київського...»), з дум 
на побутові теми («Вандрувало пахоля з Києва до Львова»), з обрядових пісень, записаних в 
Галичині і на Закарпатті («У Києві загудали, А в Пряшеві стали»), з колядок, записаних на 
Полтавщині («Да в Київ город велю стріляти. Святий вечір. Ой б’є він да б’є в Київ город»), і 
з побутових пісень («У Києві на Подолі» або «У Києві огонь горить — По цім боці димно»). 

У наведених прикладах назва Київ і його похідне утворення київський виступають не 
лише у своїй інформаційно-локалізаційній функції (яка проглядається досить чітко у 
висловах «В Києві і поклон му достойний отдавши» або «Волочая Київського»), але й як 
топонімізований, тобто наділений лише зовні функцією ідентифікації об’єкта, символ 
величності, знаменності. Містом, що виділяється з-посеред інших не лише величиною, але й 
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значенням, Київ з’являється і в пісні «Од Києва до Пітера мостили мости». Такою ж цю 
назву і її похідне утворення зустрічаємо й у весільних примовках, і водночас в гаївках, 
записаних в Галичині: «Стій, зятю, за порогом Та порадься з богом, Чи є в тебе чоботи 
Київської роботи» — з відповіддю: «Ми в Києві не бували, Ми чобіт не торгували». 
Звичайно, ця примовка ні місцем свого постання, ні шляхом міграції з Києвом не пов’язана. 
Назва міста використана в ній для засвідчення факту існування цього великого населеного 
пункту і як усвідомлення того, що Київ і все, що за походженням є київським, асоціюється з 
чимось гарним, досконалим. Авторам примовки згадкою про Київ хотілося зв’язати себе і 
оспівуваних ними персонажів з містом, овіяним славою, притому .зв’язати з мотивів 
честолюбства, властивого народним віршотворцям, і патріотизму. 

З фактом невмотивованого включення мікротопоніма київські печери до тексту 
пісні, яка постала на Закарпатті і перипетіями сюжету ніяк не була пов’язана з Києвом, 
зустрівся І. Франко, вивчаючи закарпатську (карпаторуську) літературу XVII—XVIII ст. 
Він звернув увагу на уривок пісні, записаний на обкладинці угро-руського «Учительного 
євангелія»: 

Високо лhтают орлове, 
Киевских печар отцове...  

Ця пісня, як показав дослідник, нічого спільного з Києвом не має. Цікава вона тим, що 
авторові конче хотілося «пришпилити цей гімн до Київського Печерського монастиря», як 
доказ «живого чуття спільності з Києвом..., найдальше на захід висуненого закутка нашого 
краю (Закарпаття. — З. Ф.)» і як «добру пам’ять про його [Києва] святих». 

У закарпатському письменстві XVII—XVIII ст. І. Франко знайшов ще одну пісню, в 
якій з тих же мотивів згадувався Київ. Вона навіть називалася «Київська пісня». Як 
припускав дослідник, пісня постала з книжних джерел, вірогідно, з «Ключа разумения», 
«хоч співалась у зв’язку з колядкою, де говориться також про Київ». На цій основі у статті 
«Карпаторуська література XVII—XVIII віків» І. Франко робить висновок про те, що 
«зацікавлення навіть тодішнім, нібито мертвим та схоластичним письменством будило і 
піддержувало серед народу ширші національні інтереси, пам’ять про далекі центри 
національного життя». 

У колядках, що їх співали на землях Підкарпатської і Закарпатської України, ойконім 
Київ має своїми дериватами не лише прикметники, але й іменники, причому останні зі 
значенням «жителі міста» з їх розрізненнями за граматичними родами: «Вийшли ід нему два 
киевляне, два киевляне, оба міщани. Два киевляне і дві киянки, і дві киянки, обі панянки». 
Поява тут цих утворень знову ж таки вмотивована пам’яттю про стосунки з містом, яке для 
населення земель, відірваних державними кордонами від нього, не переставало сприйматися 
головним і знаменитим своїми жителями. В українських народних піснях, які в той час, коли 
писемна література не виявляла себе на повний голос, були естафетою духовності народу, 
назва Київ, використовуючись у своїй адресно-топонімічній функції, разом з тим була 
втіленням почуття гордості народу за своє минуле, почуття патріотизму і відчуття етнічної 
спаяності та національної єдності всіх українських земель. 
 


