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Село Жигані Володимир-Волинського району вперше згадується в Іпатіївському літопису 
під 1261 роком. Це був один із тих рідкісних років, коли, за свідченням літописця, «бысть 
тишина по все землі». Радість і веселощі панували у Володимирі-граді: князь Василько 
віддавав свою доньку Ольгу за чернігівського князя Андрія Всеволодовича. Та прийшла 
сумна звістка про те, що «Боуранда идеть. ωкан(н)ы и прокл#тыи». Не дійшовши до 
Володимира, він, як оповідається далі в літопису, «ста на Житани на ночь». Реконструйована 
з цього уривку власна назва Житань належить до найбільш архаїчних слов’янських 
утворень. Як і назва м. Володимир-Волинський (давнє — Володимирь, тобто місто князя 
Володимира), вона має в основі ім’я Житан, носій якого, очевидно, був першим поселенцем 
у даній місцевості чи власником двору (садиби). За структурою ім’я Житан входить до 
широко представленого в слов’янських народів типу особових імен на -ан. Так, у 
«Слов’янському іме-нослові» М. Я. Морошкіна знаходимо імена Любая, Кривая, Добран, 
Ждан, Желан, Милан, Красан, Русян, Другая, Кричан, Молчан та ін. Цікаво, що цей давній 
словотвірний тип простежується і сьогодні, правда, вже в складі прізвищ. Зокрема, на Волині 
відомі: Мовчан (с. Заріччя Ковельського р-ну), Ходан (с. Цумань Ківерцівського р-ну), Голян 
(часто в Любомльському р-ні), Білан (с. Ворончин Рожищенського р-ну), Кохан (с. Боратин 
Луцького р-ну), Троян (с. Глухи Старовижівського р-ну), Солов’ян (с. Сереховичі цього ж  
р-ну) тощо. Основа Жит- власного імені Житан також була в широкому вжитку. На перших 
порах вона виступала складовою частиною таких імен, як Житобуд, Житомир, Житослав, 
Житогой, Житомисл, Житивіт, Житилюб, а пізніше почала вживатися самостійно, а також 
утворювати нові прізвища: Жито (XV ст.), Житар (XV-XVI ст.), Житков (XVII ст.) та ін. 
Деякі дослідники пов’язують основу Жит- із словом жить в значенні «життя». 

Не маючи сил самостійно протистояти військам Бурундая, не сподіваючись на підтримку 
Заходу, Василько і галицький князь Данило змушені були підкоритися наказу: «ωже есте мои 
мирници. размечете (ж) городы своh всh». Так були знищені Львів, Стожок, Данилів, 
Кременець, Луцьк. Володимир був настільки укріпленим і міцним, що зруйнувати його за 
короткий строк було неможливо, тому Василько з болем в душі велів запалити місто. 
Наступного дня, за оповіддю літописця, «приеха Бурандай в Володимерь и видh своима 
ωчима городъ изгорhвши всь. и нача обhдати оу Василка на дворh. и пити. ωбhдав же и 
пивъ и леже на ночь оу П#тидна». 

Іпатіївський літопис має кілька списків. Так, в одному з них — Хлєбниковському, який 
вважається давнішим у тій частині, де йдеться про описувані вище події, кінець наведеного з 
літопису уривка читається «оу Пятиднех». Це дає змогу відновити початкову форму 
П’ятидні, ідентичну сучасній назві с П’ятидні Володимир-Волинського району. В основі 
назви населеного пункту лежить дохристиянське ім’я чи прізвисько П’ятидень. Цікаво, що 
укладачі покажчика власних назв до перших восьми томів Повного зібрання руських 
літописів зрозуміли назву П’ятидень саме як особове ім’я і подали його у формі П’ятидн. 

Нам сьогодні важко зрозуміти, який зміст вкладали наші далекі предки, називаючи 
дитину П’ятиднем. Відомо, що в дохристиянську епоху імена давалися в залежності від 
зовнішності людини, особливих рис її конституції, дня народження, часто вживалися як 
імена назви птахів, звірів, рослин. Можливо, особова назва П’ятидень була пов’язана з 
часом народження і входила до складу таких давніх слов’янських імен, як Час, Утро, Ранен, 
Позден, Средан, Четвергов, Пятница, Субота, Неделя. Деякі з них збереглися у сучасних 
волинських прізвищах: Понедільник (с. Добре Камінь-Каширського р-ну), Середа (с. Гуща 
Любомльського р-ну), Неділя (с. Гута Старовижівського р-ну). 

Дещо раніше, під 1157 р., в тій частині Галицько-Волинського літопису, де йдеться про 
міжусобну боротьбу за володимирський престол між Юрієм Володимировичем, Мстиславом 
Ізяславичем і його дядьком Володимиром, згадується поселення Хвалимичі — сучасне  
с. Фалемичі Володимир-Волинського району. Назва населеного пункту утворена від імені 



Хвалим, яке є усіченою формою від повного двоосновного Хвалимир. У слов’янських народів 
користувалися популярністю особові імена з першим компонентом Хвал-: Хвалибор, 
Хвалибуд, Хвалислав, пор. також Богухвал; поширеними були й похідні імена від цієї основи: 
Хвала, Хваль, Хвалик, Хвалко і т. ін. Структура літописної назви Хвалимичі (наявність суфікса 
-ичі) дає право віднести її ще до періоду родового укладу в історії слов’ян. Слід гадати, що 
мотивація назви населеного пункту з часом забулася, його первісний зв’язок з особовим 
іменем Хвалим (Хвалимир) втратився, а це, в свою чергу, позначилося на графічному 
оформленні — Фалемичі. Зважаючи на свідчення літопису, а також беручи до уваги той 
факт, що в мові східних слов’ян не було звука ф, вважаємо форму Хвалимичі більш 
закономірною. 
 


