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ЗВІДКИ НАЗВА СКВИРА? 

 
Ось уже більше ста років учені, краєзнавці сперечаються про походження назви 

Сквира. Одні стверджують, що це слово тюркського походження, другі — що литовського, 
треті — що слов’янського. Підстави для цього, звичайно, є, бо місцевість Поросся, куди 
входить і Сквирщина, була заселена ще задовго до виникнення такої держави, як Київська 
Русь (IX ст.). 

Археологічні дослідження виявили тут сліди черняхівської культури (II—V ст. н. е.). У 
науці усталюється думка, що основними творцями археологічних культур першої половини І 
тис. н. е. на території Південно-Східної Європи були слов’яни, хоча в різні часи на цій 
території жили інші етнічні групи (сармати, готи, гунни)1. Хоча черняхівська культура мала 
поліетнічний характер, все ж на території лісостепової частини України, а отже і Сквирщини, 
основне ядро було слов’янське2. 

У житті слов’ян важливий рубіж —V—VI ст. н. е., коли вони, об’єднавшись у племінні 
союзи, дають відсіч кочівникам, звільнюються від сарматського, готського і гуннського 
панування, проникають на Балкани, ведуть війни з Візантійською імперією. Велике 
переселення народів (III-VII ст. н. е.), що охопило і слов’ян, спричинилося до поселення їх на 
нових територіях, до виникнення нових топонімічних назв. Саме в той час починають 
формуватися групи східних, західних і південних слов’ян. 

Наші пращурі будували свої поселення на високих берегах, у трикутнику при злитті 
двох річок, які служили перешкодою для ворогів. Третій бік перекопувався ровом, 
обгороджувався земляним валом і дерев’яним частоколом. Одне з таких городищ на місці 
теперішньої Сквири виникло на підвищеному березі при злитті річок Сквирка і Домантівка, 
«на великій дорозі в Молдавію». Саме в Сквирі розгалужується дуже важлива сухопутна 
дорога з Фастова на південь (Молдавію) та на захід (в Галичину). Сквирське городище 
входило до складу Київської Русі. 

Щодо давньої назви «Сквира» треба пам’ятати слушну думку М. Карамзіна: «Імена 
давні не завжди можна пояснити сучасною мовою. Проте з цього не випливає, що вони 
походять від іншої мови». Отже, потрібно шукати пояснення назви «Сквира» у корінних 
слов’янських словах, правда, не з сучасної мови, а з давньої, можливо, й діалектів. 

Майже всі дослідники виводять цю назву від назви річки (Сквирка). Наукою 
встановлено, що з усіх топонімічних назв найстаровинніші гідроніми — назви річок, а з міст 
найдавніші ті, що виникли від назв річок. «Змінюється людність, зазнає змін мова її, — 
зазначає В. П. Петров,— а назви річок і озер тощо залишаються тими ж. Ці назви є 
правдивими залишками мови древнього місцевого населення, давніми мовними реліктами. 
Лінгвістичний аналіз має тут вирішальне значення»3. 

У давнину було два поселення із назвою «Сквира» (менше у гирлі р. Сквирки при 
впадінні її в Рось — тепер це с. Мала Сквирка Білоцерківського району; більше — при 
впадінні р. Домантівки в Сквирку, тепер це м. Сквира). На Сквирщині є чимало населених 
пунктів з повтореною назвою, пор.: Великополовецьке — Малополовецьке, Великі Лисовці 
— Малі Лисовці, Великі Єрчики — Малі Єрчики тощо. У певний історичний час такі 
поселення розвиваються паралельно, а потім одне з них стає центральним, провідним. Так 
сталося і з Сквирою. 

Щоб виявити походження назви «Сквира», слід заглянути у глибшу історію цього 
краю, ще до того, як виникають міста і городища в епоху Київської Русі, бо назва р. Сквирка, 
від якої виникла назва і міста, досить старовинна. Досліджуючи походження усіх рік 
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Поросся, І. М. Железняк вважає, що гідронім Сквирка можна датувати періодом ще до VI ст. 
н. е.4

На території Сквирщини більшість лівобережних приток Росі одержали свої назви за 
характером місцевості, наприклад: Кам’янка (кам’яні береги), Березянка (береги, порослі 
березняком). І взагалі назви гідронімів переважно пов’язуються з особливостями тієї чи 
іншої місцевості. 

Місцевість, де протікає річка Сквирка, особливо в її гирлі, при впадінні в Рось, справді 
специфічна. Біля села Мала Сквирка річка пробивається крізь скелясту місцевість, підвищені 
береги. Ще й зараз на крутому правому березі є висока скеля біля колишнього городища. 
Назву річки Сквирка виводять із давньоруського діалектного слова «сквира», що означає 
«тріщина, щілина»5. М. Т. Янко, розширюючи лексичне значення слова «сквир (сквира)» як 
«тріщина, щілина, розколина», уточнює назву міста, що має означати «місцевість над 
річкою, що протікає в глибокому ложі»6. 

І. М. Железняк звертається до пояснення литовськими дослідниками етимології 
литовського гідроніма «Сквірбуліс» із таким самим коренем, як «Сквира». Вони виводять 
його із литовського «сквірбінті» (skvirbinti), що означає «проймати, встромляти, 
проколювати». Отже, за аналогією, Сквира — «та, що проймає підвищений або кам’яний 
ґрунт». Саме така особливість місцевості у гирлі річки, адже Сквирка немовби розрізає 
підвищену скелясту місцевість, щоб вийти до низької заплави Росі. 

Виникають асоціації і з українським діалектним «сквира» у значенні «негода», «сніг з 
вітром», «хуртовина», «раптовий дощ із шквалистим вітром» та «сквирка» у значенні 
«невелика хмяра, з якої йде дощ із шквалистим вітром», бо холод і вітер теж немовби 
пронизують людину. 

Така схожість у поясненні гідронімів Київщини і сучасної Литви свідчить про давню 
спільність праслов’янської мови із мовою балтійських племен у балто-слов’янську добу. 

Назву міста Сквира виводять також від імені племені, що проживало на цій території. 
В. П. Петров не відкидав можливості походження назви «Сквира» від імені кельтського 
племені «скіри», яких згадують історики Пліній (І ст. н. е.) та Йордан (VI ст. н. е.). Не 
обходять їх і польські історики, перелічуючи скірів серед багатьох народностей у 
багатоплемінному союзі гуннів. 

Кельтські племена, які доходили аж до Дніпра і Прип’яті, зробили великий внесок, як 
зазначають мовознавці, у гідронімію Європи; залишили вони свої сліди і в річкових назвах 
України, на Пороссі, зокрема і на Сквирщині (у назві р. Собот). Про тривалість кельтсько-
східнослов’янських контактів можна судити і з того, що в Києві в момент навали татаро-
монголів у 1240 р. був кельтський монастир7. 

Якщо зважити на наявність дифтонгів у діалектах української мови і на те, що на 
Пороссі, а отже, й на Сквирщині в давнину могли певний час проживати й древляни, яких 
потім витіснили поляни, то досить легко вивести походження назви «Сквира» із етноніма 
«скір» (скір — скуір — сквір). 

Назва «Сквира», що в історичних документах і в різні часи мала різні форми (Сквір, 
Сквир, Сквир-ріка, Сквир-город, Сквирка), згодом поширилась на інші місцевості на північ, 
захід і схід від сучасної Сквири, тобто населення мігрувало з цієї території, особливо коли 
почастішали напади кочівників на Київську Русь. І. М. Железняк згадує р. Сквирівку в 
Обухівському районі, озеро Сквирень біля Сосниці Чернігівської області, р. Сквиру та 
с. Сквірце в басейні Десни, р. Сквирку (притока Дону), с. Сквирянце у Віденському повіті, 
с. Сквірін у Чехії, р. Сквирщину у Польщі (притока р. Варта). Зокрема, відомо, що Ярослав 
Мудрий поселяв поляків на Пороссі. Вони могли певний час жити і на р. Сквирці, а в часи 
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війн, татаро-монгольської навали переселялися знову в Польщу і переносили назву 
населення. Так, переселенці занесли його навіть у США, там відоме поселення під назвою 
«Нью Сквира» (Нова Сквира). 

Отже, виникнення назви р. Сквирка і поселення з такою назвою можна датувати 
приблизно серединою І тис. н. є. Як місто, Сквира формується трохи пізніше, уже в епоху 
Київської Русі і найвірогідніше на початку XI ст. як захисне поселення на південному рубежі 
Давньоруської держави разом із такими укріпленнями, як Мала Сквирка і Самгородок, 
становлячи важливу оборонну споруду тих часів — Ягнятинську вітку Пороського Змійового 
валу8. У письмових документах Сквира вперше згадується у 1390 р. 
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