
Г. Д. БАСОВА 
КИЇВСЬКА ТОПОНІМІЧНА ЛЕКСИКА У ТВОРАХ Т. Г. ШЕВЧЕНКА 

 
Тема України займає провідне місце в творчості Т. Г. Шевченка: «...поховайте Мене на 
могилі, На Вкраїні милій, Щоб лани широкополі, І. Дніпро, і кручі Було видно, було чути, Як 
реве ревучий», — писав поет у «Заповіті». Цю ж саму думку висловлено і в «Щоденнику»: 
«Одно, чего бы я просил.., как величайшего блага, это хоть перед смертью взглянуть разочек 
на вас, добрых друзей моих, на Днепр, на Киев, на Украину, и тогда.. спокойно умер бы я». 

Тому не випадково, що його твори насичені українською, зокрема київською, 
топонімічною лексикою. 

Найчастіше вживаються в українських і російських творах письменника, його 
епістолярній спадщині та «Щоденнику» назви Дніпро та Київ. Топонім Дніпро входить до 
складу: а) порівнянь: «Дніпро берег риє-риє, Мов козак той зажурився, Що без долі, без 
родини Та без вірної дружини»; б) уособлень: «А долі сивий наш Козак Дніпро з лугами 
виграває»; «оставсь би сиротою З святими горами Дніпро; «Ручьи весело зашевелились в 
горах и побежали к своєму пращуру Днепру-Белогруду сказать о приближении богини Яры. С 
любовью принял лепечущих крошек старый Белогруд и распахнул свою синеполую ризу 
чуть-чуть не по самые Бровари». Назва річки Дніпро найчастіше поєднується зі словами 
батько, козак, сирота, сивий, друже У формі звертань: «Ой, Дніпре мій, Дніпре, широкий та 
дужий. Багато ти, батько, у море носив козацької крові»; нерідко супроводжується 
епітетами дужий, Широкий, святий: «Я люблю иногда, глядя на широкую безлюдную степь, 
перенестися мыслию на берег широкого Днепра». 
Київ уживається з епітетами древний (рос), великий, прекрасний, золотоглавий, святий: 

Святий Київ наш великий; «Мертвые души» разлетелися быстрее птиц небесных по 
широкому царству русскому. Прилетело несколько экземпляров и в древний Киев; в таком 
городе, как садами укрытый наш златоглавый Киев, она [весна] не теряет своей прелести: 
разбрелися [гражданки] по великому городу Киеву. 

Отже, стилістичні функції топонімів Київ і Дніпро в українських і російських творах 
Шевченка збігаються. Проте для його українських поезій більшою мірою, ніж для російських 
художніх творів, характерне образно-метафоричне вживання названих топонімів. 

В офіційно-ділових текстах назва Київ виконує переважно номінативну функцію: «Имею 
честь уведомить о постоянном моем местопребывании в г. Киеве и прошу... адресовать 
требования на издаваемые мною эстампы... в город Киев... на мое имя». Але і в офіційно-
ділових текстах трапляються випадки вживання топоніма Київ з епітетами: «Предложил бы 
[я] вам виды Киева, но они не окончены, а во-вторых, хотя неясно, они мне будут здесь 
напоминать наш прекрасный Киев». 

Київська топонімічна лексика, зокрема урбаноніми, представлена в російських творах 
Шевченка ширше, ніж в українських. Це назви вулиць, районів міста Києва, монастирів, 
адміністративно-службових та навчальних закладів: Кресты, Крещатик, Печерск, Подол, 
Рейтарская улица, Выдубецкий монастырь, Kueвo-Печерская лавра, Кирилловский 
монастырь, Фроловский монастырь, Межигорский Спас, Китаевская пустынь (обитель), 
Ильинская церковь, Троицкий монастырь, Киевская археографическая комиссия, Киевские 
воскресные школы, Киевская духовная академия, Киевский университет, университет св. 
Владимира, Киевский институт, Институт благородных девиц, Киевская бурса. 

Топоніми вживаються в авторській мові і в мові персонажів, виконуючи функції 
локалізації, уточнення місця дії. Наприклад: Квартира у меня была в Киеве как раз против 
Института, не на Крещатике, а на горе; А квартира наша здесь же, на Печерском, в доме 
мещанки Сиволапихи; — Не можем найти Рейтарскую улицу, она где-то на старом Киеве, а 
мы еще там не были. 

Цікаво, що в російських творах Т. Шевченка словосполучення старый Киев уживається 
тільки як назва певної частини міста, одного з його районів на відміну від древний Киев, 
напр.: «Хожу только я себе по большой аллее один-одинешенек (день был будний) и присяду 



иногда, чтобы полюбоваться старым Киевом, освещенным заходящим солнцем»; «И 
отводил глаза [я] на освещенную заходящим солнцем панораму старого Киева». 

У мові російських творів письменника окремі київські топоніми зафіксовані у варіантних 
уживаннях: Киево-Печерская лавра — лавра, Киевская духовная академия — киевская бурса, 
бурса, Киевский университет — университет св. Владимира, Институт благородных девиц 
— Киевский институт. 

В українських творах також спостерігається паралельне вживання топонімів: 
Межигорський (Межигірський) Спас, Спас, Киево-Межигорський монастир. 

У листах переважає назва Університет св. Владимира, а у повістях та «Щоденнику» — 
Киевский университет. 

Київська топонімічна лексика ширше відображена в російських творах письменника, в її 
складі наявні парні варіанти назв, вживання яких залежить від жанру твору або від 
виконуваної ними стилістичної функції. Більшою частотністю образно-метафоричного 
використання топонімів у складі порівнянь та персоніфікацій характеризується мова 
українських поетичних творів і авторська мова російських творів Т. Шевченка. 
 


