Тетяна Воропаєва

ЗНАЧЕННЯ «ПОВІСТІ МИНУЛИХ ЛІТ»
ДЛЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНОЗНАВСТВА
(до 890-рiчницi написання «Повiстi»)

Вiдомо, що «Повiсть минулих лiт» є не тiльки найдавнiшим серед лiтописiв
(до нашого часу дiйшла редакцiя 1118 р.), але й унiкальним iсторичним джерелом, яке представляє давньоукраїнську iсторiю так системно, що не кожна
нацiя може похвалитися таким твором. В «Повiстi минулих лiт» зафiксована
актуалiзацiя iсторичної самосвiдомостi давньоукраїнської людностi та iнтерес
до власних культурно-iсторичних i державних витокiв («звiдки пiшла Руська
земля»), Нестор-лiтописець не тiльки вiдтворив iсторичну картину свiту, але й
увiв до неї iсторiю Русi (iснує гiпотеза, що пiсля Нестора, який довiв твiр до
1112–1113 рр., та пiсля Сильвестра, що переробляв його до 1116 р.,
«Повiсть» ще раз переписувалась i редагувалась у 1118 р., в цiй роботi брав
участь син Володимира Мономаха Мстислав, який до 1117 р. князював у
Новгородi).
«Повiсть минулих лiт» мiстить важливi вiдомостi про формування етнiчної
самосвiдомостi русинiв-українцiв. Пiдтвердженням цьому можуть бути такi
лiтописнi уточнення: 1) окремi племена схiдних слов’ян одержали власнi самоназви або вiд iменi ватажка конкретного племенi, або вiд мiсць розселення1; 2) члени цих племен мали внутрiшньо-групове та загальнослов’янське
усвiдомлення колективної спiльностi2; 3) кожна племiнна спiльнота схiдних
слов’ян мала свої етнографiчнi особливостi: «Имяху бо обычаи свои, и законъ отецъ своих и преданья, каждо свой нрав»3. П. П. Толочко пiдкреслює,
що «справедливiсть лiтописних тверджень знаходить пiдтвердження в археологiчних дослiдженнях слов’янських пам’яток VІ–VІІІ ст.», адже «на пiвднi i
пiвденному заходi групи близьких племен становили поляни, сiверяни (чернiгiвськi), древляни i, частково, дреговичi, волиняни i дулiби, тиверцi i бiлi
хорвати; на пiвнiчному сходi – сiверяни схiднi, в’ятичi i радимичi; на пiвнiчному заходi – дреговичi, кривичi, словени»4.
За текстом «Повiстi минулих лiт» можна простежити процес формування
позитивного автостереотипу полян, який є важливою складовою етнiчної
самосвiдомостi. На думку лiтописця, найкультурнiшим племенем було плем’я
полян, оскiльки вони (як i iншi племена, що входили в край «Велика Скуфь»)
«мали звичай батькiв своїх, лагiдний i тихий; шанобу i сором великий мали перед своїми невiстками i сестрами, матерями. І невiстки перед своїми свекрами i дiверами велику соромливiсть мали, i був у них шлюбний звичай: наречений не ходив брати молоду, а приводили її звечора, а зранку приносили придане»5. А от племена, що «жили в лiсi, як всякий звiр, їли все нечисте, i
соромослiв’я в них при батьках, i при снохах. І брачення у них не бувало, а
iгрища мiж селами. І сходилися на iгрища, на танцювання i на всi бiсiвськi
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пiснi, i тут умикали собi жiнок, хто з якою зговориться, мали ж по двi i по три
жони»6. Тут є два суттєвих моменти: а) лiтописець зауважує, що описанi ним
неблагороднi звичаї мають не тiльки радимичi, в’ятичi, сiверяни, але й кривичi («Такого ж звичаю дотримувались кривичi та iншiї поганiї, що не вiдали
закону Божого, а самi творили для себе закон»7) та половцi8; б) автор не просто зараховує до кола «чужих» тi племена, якi живуть у лiсах, але й чiтко протиставляє двi групи племен, якi мають рiзнi етнокультурнi витоки – «своїх»
(з черняхiвськими та пенькiвськими коренями) i «чужих» (з милоградськими та
пiзньозарубинецькими (з балтським субстратом) коренями)9.
В «Повiстi минулих лiт» вперше була представлена iдеологiя миролюбного
життєтворення українського народу як своєрiдна цiннiсна парадигма та його
ментальнi риси («тямущi та мудрi були», прагнули «жити мирно i в братолюбствi», мали потяг до вiдповiдного ладу – впорядкована земля, мир, згода
мiж людьми, мiж людиною i природою; цiлiснiсть природних, родинних i духовних цiнностей тощо), якi досить виразно вiдрiзнялись вiд ментальних рис
майбутнiх росiян. Лiтописець пiдкреслює факт вiдмежування русинiв-українцiв вiд новгородського звичаю «хвоськати» себе вiниками в перегрiтих мивницях10 до напiвсмертi, а потiм обливатися студеною водою11. Лiтописець
прославляє тих князiв та митрополитiв, якi були книжниками, просвiтителями, будували храми, зводили новi мiста, забезпечували в суспiльствi мир i злагоду та були сильнi духом; вiн постiйно апелює до моральностi, до пошанування традицiй i батькiвських звичаїв, в яких репрезентуються й iдеали краси, i правила життя, i норми права, i предкiвськi заповiти, i основи народної
педагогiки. І семантика всiх цих тверджень репрезентує саме український
ментальний тип, українську духовнiсть, український виховний iдеал. Отже,
наведенi уривки фiксують момент закрiплення в самосвiдомостi основних
ознак власної етнiчностi: шанобливе ставлення до жiнки, моральнiсть, толерантнiсть, сором’язливiсть, освiченiсть, засудження лихослiв’я та аморальностi (це риси, якi найбiльше цiнуються). Таким чином, саме поляни (якi утворили етнiчне ядро українського народу i територiальне ядро Давньоруської
держави) стають одними з головних носiїв стрижневих компонентiв комплексу етновизначальних ознак русинiв-українцiв12.
В 1846 р. вiдомий росiйський вчений М. І. Надєждiн пiдтвердив наявнiсть
основних вiдмiнностей мiж українцями та росiянами, якi були окресленi ще в
«Повiстi минулих лiт». Дослiджуючи психологiю закарпатських русинiв, вчений зауважив, що вони є прямим продовженням нащадкiв тих племен, яких
греки називали «Велика Скiфiя», що головними їхнiми рисами є «незвична
терпимiсть, вiдсутнiсть дратiвливостi, витриманiсть в потребах i бажаннях, не
падкiсть до заборонених насолод та злочинних спонукань, особлива тихiсть,
рiвнiсть та добропоряднiсть норову»13. Вчений зазначає, що русин «лiнивий
до байдикування та до злодiйства», що русини мають дуже суворi моральнi
звичаї, через це у них майже немає незаконнонароджених дiтей, молодь
цнотлива i навiть публiчнi танцi вважає зазорними, а дiти рiзної статi нiколи
не лягають спати разом. Найбiльше вразило вченого те, що помiрнi у всьому
русини вживають спиртнi напої не так, як росiяни, оскiльки «запой Велико-Российский неизвестен здешнему Руснаку, так же как и нашему Украин-

скому Малороссиянину»14. Цiкаво, що всi цi етнопсихологiчнi вiдмiнностi мiж
праросiянами та праукраїнцями, зафiксованi в «Повiстi минулих лiт», помiчали протягом кiлькох столiть i вченi, i релiгiйнi дiячi, i митцi, i полiтики, що
можна пiдтвердити багатьма прикладами як на рiвнi спостережень15, так i на
рiвнi сучасних етнопсихологiчних дослiджень.
Ставлення до жiнки у росiян та українцiв було i є абсолютно протилежним.
Це пiдтверджує i змiст росiйського «Домостроя», i спостереження багатьох
мандрiвникiв, i дослiдження вiдомих вчених. Перша на українських (та схiдно-слов’янських) землях жiноча школа була заснована в Києвi на Андрiївськiй
горi в ХІ ст.16, в Росiї ж першi жiночi школи були вiдкритi лише в ХІХ ст.
Навiть В. Бєлiнський зауважував, що в Українi взаємини чоловiка i жiнки
грунтуються на любовi, на взаємоповазi, що жiнка користується повнотою
своїх прав, «i все це дiаметрально протилежне Пiвнiчнiй Русi, де сiмейнi стосунки дикi й грубi, а жiнка – рiд домашньої скотини, i де любов при шлюбi –
поняття цiлком стороннє»17.
Освiченiсть українцiв та московитiв також суттєво вiдрiзняються. Перша
київська школа для дiтей знатi (створена в 988 р.), графiтi на стiнах Софiйського собора та Звiринецьких печер у Києвi, на посудi, на зброї свiдчать про
широку освiченiсть рiзних верств праукраїнського населення, про стрiмке
поширення освiти на українських теренах протягом Х–ХІ ст. В 1037 р. князем Ярославом Мудрим в Києвi була заснована перша на схiдно-слов’янських
землях бiблiотека, яка нараховувала бiльше 950 томiв, найбiльшими церковними та монастирськими бiблiотеками Києва в тi часи були софiйська, печерська, iринiнська, георгiєвська та iншi18. В Росiї ж найперша бiблiотека була
заснована лише в 1714 р. у Петербурзi19.
Вiдомо, що на росiйських етнiчних теренах християнство сприймалось
дуже поволi i з великою ворожiстю, багато християнських мiсiонерiв та проповiдникiв загинуло. У Новгородi запровадження християнства викликало
народне повстання, i, лише застосувавши силу, посадник Добриня та тисяцький Путята змусили новгородцiв хреститися (за лiтописом, землю новгородську «Путята хрестив мечем, а Добриня вогнем»). «Повiсть минулих лiт» засвiдчує, що в 1024 р. повстали волхви у суздальцях20, а пiзнiше – i в iнших
пiвнiчно-схiдних землях Руської держави. В Ростовi та його околицях ще й у
кiнцi ХІ ст. стояли iдоли i народ їм молився ще дуже довго. В 1113 р. в’ятичi
вбили ченця Києво-Печерської лаври Кукшу, який приїхав до них з християнською мiсiєю21. В Суздальському лiтописi пiд 1176 р. стверджується, що
«старшi мiста – Ростов та Суздаль, – i кожний боярин хочуть правду свою нав’язати, не бажають виконувати правду божу»22. Блаженний Серапiон, який
приїхав з Києва до Володимира пiсля 1270 р. був вражений тим, що це був
«край розпусти», «край язичникiв». В однiй з редакцiй «Повiстi» мiститься
«Лiтописець Переяславля Суздальського», де описанi свята радимичiв та в’ятичiв, для яких була характерна повна свобода статевих контактiв, хоча такi
свята категорично засуджувались у «Правилах» митрополита Київського i
Всея Русi Кирила (1243–1280). Ю. Семенов зазначає, що «в Мезенском уезде
Архангельской губернии невинность девушки совершенно не ценилась. Более того, девица, родившая ребёнка, имела больше шансов выйти замуж, чем
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сохранившая целомудрие… В далёком таёжном селении Яркино (Енисейская губерния)… утрата целомудрия не считалась… грехом. Девочки переставали быть девственницами уже после двенадцати лет»23.
Новiтнi етнопсихологiчнi дослiдження показують, що сучаснi українцi є
спадкоємцями тих ментальних настанов, тiєї релiгiйної спадщини, християнської етики i тих духовних цiнностей, якi були започаткованi ще в добу
Київської Русi. Християнська етика русинiв-українцiв базувалася на милосердi, толерантностi, почуттi власної гiдностi, настановi «на правду i справедливiсть», на допомогу бiдним i приниженим, Московське царство ж вважало
себе еталоном православної святостi, але в реальностi поширювало i продовжує поширювати «православний фундаменталiзм», упадання навколо сильного i придушення слабкого.
З давнiх-давен українцi вважали пияцтво великим безчестям. Адже пияк
ставав поганим працiвником, втрачав свою моральну подобу, занепащував
родину, робив сором громадi i, як казали в народi, «видавав свою душу дияволовi». Саме в морально-дидактичних творах Пiвденної (а не Пiвнiчної) Русi,
якi «справедливо вважаються мiсцевими творами», зустрiчається найбiльша
кiлькiсть поучiнь, звернених проти пияцтва24. Прикметною ознакою нацiонального буття П. Кулiш вiдзначав вiдсутнiсть в Українi пияцтва.
Вiдомо, що українська лайка суттєво вiдрiзняється вiд росiйської, оскiльки
українцi нiколи не згадували пiд час лайки iм’я матерi в негативному планi i
нiколи не використовували в iнвективнiй лексицi такi нiгiлiстичнi й зневажаючi людську природу звороти, як росiяни. Батьки в українських родинах «користувались незаперечною владою i повагою, їх шанобливо називали лише в
множинi i, зрозумiло, нiякої матiрної лайки тут виникнути не могло»25. Типова українська лайка базується в основному на запереченнi позитивних побажань своєму опоненту або на давнiх язичницьких уявленнях («А щоб ти хлiба
бiлого не їв!»; «Перун би тебе трахнув!» та iн.). Росiйська ж лайка широко використовує найсвятiше слово «мати» в найаморальнiших контекстах. Причому матiрну лайку в сучаснiй Росiї застосовують не тiльки чоловiки, але й жiнки
(навiть дуже похилого вiку), не соромлячись вживати ненормативну лексику
при дiтях. Сучаснi росiйськi дослiдники А. Г. Єгоров, В. І. Динiн та iншi досконало вивчили специфiку й особливостi поширення в Росiї iнвективної лексики. Вони пiдкреслюють, що сьогоднi експансiя матiрної лайки в Росiї є всеохопною, що «нормативна природа iнвективи – заперечення загальноприйнятих в культурi цiнностей (Божої та людської матерi), життя i чистоти»26.
Вченi зазначають, що найглибшi зразки матiрної лайки в якостi оберега вiд
лiсовика фiксуються тiльки в районах колишньої Пiвнiчної Русi, що наявнiсть
великої кiлькостi iнвективної лексики у росiян пояснюється особливостями
етногенетичного розвитку росiйського народу. Адже вплив елементiв угрофiнських вiрувань на росiйську демонологiю (парнiсть персонажiв, фемiнiзованi метаморфози демонiв, матiрна лайка як оберiг та iн.) «територiально
спiвпадає з регiоном, де прийшле руське населення протягом ХІ–ХVІІ ст.
асимiлювало автохтоннi угро-фiнськi етноси»27. Отже, той факт, що праросiяни вiдмовились вiд типово слов’янських оберегiв i запозичили у автохтонного угро-фiнського населення притаманнi їм форми оберегiв, був зафiксова-

ний вже в «Повiстi минулих лiт». Вiдомий росiйський археолог В. В. Сєдов зазначав, що «в умовах тривалого слов’яно-мерянського симбiозу етнонiм
мiсцевого поволзько-фiнського племенi – меря, по всiй вiрогiдностi, поширився… на все населення мiжрiччя Волги та Клязьми, i в перiод становлення
Давньоруської держави всi жителi Ростовського краю називались мерею»28,
що пiдтверджується «Повiстю минулих лiт»29.
Отже, в «Повiстi минулих лiт» не просто зафiксованi давнi етнокультурнi
вiдмiнностi мiж праукраїнцями (яких уособлювали поляни) та праросiянами
(яких уособлювали в’ятичi), лiтописець фiксує тi стiйкi форми поведiнки, якi
пiзнiше стають частиною етнiчних стереотипiв обох народiв. Подiбнi етнiчнi
стереотипи характеризують як той народ, на який вони спрямованi (тобто
праросiян), так i той народ, в середовищi якого вони циркулюють (тобто праукраїнцiв). Адже вiдомо, що через оцiночнi судження та узагальненi характеристики сусiднiх народiв, як правило, пiдтримуються внутрiшньоетнiчнi прiоритети, необхiднi нормативи, критерiї оцiнок, смисложиттєвi орiєнтацiї та
цiннiснi пiдстави для позитивної самооцiнки представникiв даного етносу.
Всi цi прiоритети поступово стають психологiчним опертям буття окремої
людини, базою для її етнiчної самоiдентифiкацiї, засобами задоволення нужд,
потреб та iнтересiв етнiчної спiльноти, крiм цього вони зумовлюють утворення системи соцiально визнаних iдеалiв та цiнностей, досягнення яких зорiєнтовано на вiдтворення етнокультурної та етнопсихологiчної єдностi спiльноти. Таким чином, ще в ІХ–Х ст. поляни стають найважливiшою референтною
групою для праукраїнцiв, а основнi iдеали, цiннiснi прiоритети, смисложиттєвi й духовнi iмперативи та ознаки українськостi включаються в практику соцiального життя українського народу i починають виконувати роль цiннiсних
орiєнтацiй та їх найголовнiшi функцiї: когнiтивнi, афективнi та директивнi30.
Величезне значення «Повiстi минулих лiт» для сучасного українознавства
полягає в тому, що цей лiтопис:
1) подає опис розселення слов’ян; розповiдає про походження Києва та
його засновникiв (Кий, Щек, Хорив та Либiдь);
2) подає стислу перiодизацiю iсторiї всього людства (використовуючи
Бiблiю та «хронiку» Георгiя Амартола); фiксує початок хронологiї Русi вiд
першої згадки Руської землi у вiзантiйських джерелах, коли почав царювати
iмператор Михаїл (середина ІХ ст.);
3) засвiдчує, що окремi фрагменти цього твору були пiдданi тенденцiйному
редагуванню, в результатi чого з’явилась норманська конценцiя руської
iсторiї; зокрема, пiд 852 р. стверджується, що саме в цей час «почала прозиватися Руська земля»31, а пiд 862 р., в легендi про прикликання варягiв зазначається, що «вiд тих варягiв прозвалася Руська земля»32, правда, перед останньою фразою дається ретельне пояснення, хто саме є «тими варягами», адже
автор стверджує, що «звалися бо тi варяги русь», других звали свеї, iнших –
урмани, аньгляне, готи; версiю про варягiв, якi називалися «русь», можна
прийняти, враховуючи два варiанти аргументацiї: а) в багатьох країнах свiту
тих людей, якi довго жили в iншiй країнi, або часто туди їздили, iнколи називали етнонiмом тiєї країни (наприклад, в Українi деяких українцiв називали
«татарин», «турок» тощо), Є. Маланюк звертає увагу на те, що варягiв, якi слу-
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жили руським князям, у Вiзантiї з ІХ ст. називали «варангой-рос»33, б) оскiльки М. Костомаров нагадує у своїй працi «Слов’янська мiфологiя», що у мовi
кельтiв слово «Русь» перекладається як «вода», а О. Прiцак доводить, що
фiнське «ruotsi» утворилось на основi середньогерманського «ruzzi» («rus») у
вiдповiдностi з фiнською вимовою34, то фiнське «ruotsi» можна перекласти як
«мандруючi водою»35;
4) згадує перiод правлiння князiв Аскольда та Дiра (при князюваннi яких
Русь перетворилась на одну з провiдних держав раннього середньовiччя), називаючи при цьому Дiра «Дирдъ»36 (таке iм’я перекладається як «керiвник, що
спрямовує») i зазначаючи, що Аскольд i Дiр не належали до племенi Рюрика37, а це пiдтверджує їхню iноетнiчну приналежнiсть (тут варто згадати про
гiпотезу канадського дослiдника Юрiя Книша, який iнтерпретує iм’я Аскольд
як iранське «Аскол-т» у значення «прикордоннi володарi»38);
5) засвiдчує метропольний статус стольного града Києва, адже Олег проголошує, що саме тут «буде мати городам руським»39; ця фраза пiдтверджує, що
Руська земля з центром у Києвi стає державою, яка володiє колонiями (вiдомо, що слово «земля» в цей час дорiвнювало поняттю «держава»);
6) дозволяє адекватно зрозумiти поняття «Велика Русь» (як навколишнi
землi метропольної «первiсної» Русi);
7) пiдтверджує данi сучасних археологiв про заснування Новгорода не
ранiше початку Х ст. (в текстi стверджується, що спочатку осiдок Рюрика був
у Ладозi, а Новгород було збудовано пiзнiше, тому i апостол Андрiй приходив не до новгородцiв, а «до словен, де нинi Новгород»40);
8) дає змогу розмежувати полiтичнi та етнiчнi аспекти створення держави
Руська земля, адже коли йдеться про похiд Аскольда i Дiра на Вiзантiю
(866 р.), то лiтописець зазначає, що «йде Русь на Цареград», а коли йдеться
про похiд Олега на Київ (882 р.), то русь не згадується зовсiм, адже Олег не
бере в цей похiд русь, проте бере варягiв, чудь, словен, мерю, весь i кривичiв41 (окремi з яких вже у Києвi «прозвалися руссю»42), вiдразу ж накладаючи данину на словенiв, кривичiв, мерю та iнших43; тобто Олег не об’єднав двi
Русi, як стверджували i стверджують деякi iсторики44, а пiшов на Київ задля
встановлення власного панування на шляху «iз варяг у греки» та захоплення
київської спадщини, чим спричинився до об’єднання держави Руська земля,
столицею якої був Київ, з пiвнiчними осередками протодержавностi iнших
схiдних слов’ян; отже, приєднання праросiйських, прабiлоруських та угрофiнських племен до Руської землi мало експансiонiстський, а не етновозз’єднувальний характер, як це намагались представити прихильники псевдонаукової теорiї «давньоруської народностi»;
9) дозволяє уточнити глибинний смисл поняття «Русь», адже в текстi, де
йдеться про подiї 898 р., згадуються «поляне, яже ныне зовемая Русь»45, це
свiдчить не тiльки про змiну етнонiма, але й про те, що назва «русь»47 утверджує своє чiтке етнонiмiчне забарвлення (тiльки та спiльнота, що стає ядром
українського етносу, згадується в лiтописi i як етноплемiнна (поляни), i як етнотериторiальна (кияни), i як суто етнiчна (русь)); отже, саме з цього часу праукраїнськi племена починають змiнювати свої племiннi етнонiми на спiльний
етнонiм – «русь» (спершу вiдмирали племiннi самоназви на українських етнiч-

них теренах, а пiзнiше – на бiлоруських та росiйських47: уличi востаннє згадуються в лiтописах в 885 р., дулiби – в 907 р., поляни i тиверцi – в 944 р.,
древляни – в 945–946 рр., бiлi хорвати – в 992 р.; сiверяни – в 1024 р.;
кривичi – в 1162 р., а радимичi – в 1169 р.);
10) чiтко спростовує сумнозвiсну норманську концепцiю, адже, по-перше,
згаданi в лiтописi Варязьке море та Руське море48 мають точну географiчну
привязку до рiзних регiонiв – Балтiйського i Чорноморського49; по-друге, в
лiтописi хоч i йдеться про те, що варяги «поставили город Ладогу»50 i Новгород, проте ця фраза вiдразу ж спростовується твердженням, що варяги були
«нахiдники»51, а не господарi, адже першими поселенцями у Новгородi були
словени, в Полоцьку – кривичi, в Ростовi – меря, в Муромi – мурома;
по-третє, уважне прочитання лiтописного тексту показує, що коли йдеться
про репрезентацiю (у якостi послiв чи найманцiв) чужого роду52, то варяги
(Карли, Інегельд, Фарлоф, Рулав та iн.) говорять: «ми вiд роду руського, …вiд
Олега, великого князя руського, i вiд усiх свiтлих бояр…, до вас, …царiв
грецьких»53; а коли йдеться про власний рiд, то поляни говорять: «було три
брати, Кий, Щек, Хорив, …а ми роду їхнього…»54 (лiтописець ще кiлька разiв
використовує цей прийом, наприклад, «були ж радимичi ляського роду…»55);
11) висвiтлює патрiотичнi заклики i дiяльнiсть князя Святослава (що вiдвернув найбiльшу загрозу Руськiй державi зi сходу, розгромивши Хозарський каганат), якого М. Грушевський назвав «козаком на престолi»; подає кiлька ситуацiй боротьби добра зi злом (наприклад, ослiплення Василька Теребовлянського), описуючи пристраснi прагнення русинiв виправити зло;
12) характеризує язичницький пантеон, створений князем Володимиром
(що уможливлює реконструювання мiфологiчного свiтогляду давнiх українцiв);
13) описує дiяльнiсть князя Володимира (який завершив у загальних рисах
формування Руської держави, запровадив у 988 р. християнську вiру, провiв
адмiнiстративну реформу, реформував законодавство i змiцнив пiвденнi рубежi держави) та процес Хрещення Русi; засвiдчує намагання київських мислителiв ствердити апостольське походження руської церкви (легенда про
апостола Андрiя); описує будiвництво Десятинної церкви (першого кам’яного
храму на схiдно-слов’янських теренах); висвiтлює iсторiю створення Печерського Монастиря у Києвi;
14) дає змогу простежити процес формування етнiчної самосвiдомостi,
окреслення позитивного автостереотипу та найголовнiших ментальних рис
русинiв-українцiв;
15) вiдтворює заклики до єдностi Руської землi (щоб не загинула Русь вiд
мiжусобних воєн та жорстокого кровопролиття); подає «Повчання Володимира Мономаха», в якому репрезентоване типово українське свiтобачення,
даються настанови нащадкам в руслi української етнопедагогiки та формуються уявлення про Батькiвщину.
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росомони), були слов’янами (практично доведено, що це були сарматськi племена i роди). Єдиними свiдченнями появи слов’янських русiв є повiдомлення в «Історiї Джагфара» та поемi Шамсi
Башту «Легенда про доньку Шана» (завершенiй у 882 р.), що «сакланське плем’я русiв» змiшалось з
уличами (якi переселились на терени Київщини), утворивши один народ (Див.: Шамсi Башту. Легенда про доньку Шана // Хроника 2000. Наш край. – Вып 1. – К., 1992. – С. 59; Нурутдинов Ф.
Судьба и призыв древней поэмы // Там само. – С. 68). 47Хабургаев Г. А. Этнонимия «Повести
временных лет». – М., 1979. – С. 165–166. 48Повiсть врем’яних лiт. Лiтопис (за Іпатським списком). – К., 1990. – С. 13–15. 49Успiшнi морськi походи київських князiв на Вiзантiю зумовили переiменування «Румiйського моря» на «Руське». Вiдомий фахiвець iз слов’янської гiдронiмiї В. В. Трепавлов стверджує, що подiбнi змiни назв «вказують на «етноси-гегемони», тобто на тих, кому належали територiї… Змiна гегемонiв тягла за собою i топонiмiчнi змiни» (Див.: Трепавлов В. В. Волга
в культурной традиции народов Восточной Европы // Этнографическое обозрение. – 1997. –
№ 6. – с. 105). При цьому синхронне iснування Варязького та Руського морiв вказує на той факт,
що назва «Русь» має мiсцеве походження, а не принесена варягами на українськi терени.
50Повiсть врем’яних лiт. Лiтопис (за Іпатським списком). – К., 1990. – С. 29–31. 51Там само. –
С. 30–31. 52Згадка Бертинської хронiки про Русь (839 р.) у зв’язку з посольством до Людовiка І
франконського (коли посли назвали себе представниками народу Рос, а потiм з’ясувалося, що
вони не руси, а шведи – «свеони») мусить бути правильно витлумачена, оскiльки в цей час у багатьох європейських державах служили найманi фахiвцi з iнших держав i з iншою етнiчною приналежнiстю, наприклад, в тi самi роки у Францiї працював вiдомий фiлософ i музичний теоретик

Іоан Скот Ерiугена, етнiчний iрландець i «полiтичний француз», який з 840 р. жив i працював у
Королiвствi франкiв, презентуючи себе як «представник франкiв» (Див.: Музыкальная энциклопедия. – М., 1982. – Т. 6. – с. 544). 53Повiсть врем’яних лiт. Лiтопис (за Іпатським списком). – К.,
1990. – С. 49. 54Там само. – С. 30–31. 55Там само. – С. 138–139.

Микола Обушний

ГАДЯЦЬКИЙ ДОГОВІР У КОНТЕКСТІ
УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
(до 350-рiччя Гадяцької унiї)

Одним iз визначних документiв козацької доби, що засвiдчує нестримне
прагнення українського народу створити свою державнiсть є Гадяцький договiр, розроблений спiльно створеною комiсiєю, яка мала таку назву «…помiж станами Корони Польської, та Великого князiвства Литовського, з одного, i помiж вельможним гетьманом та вiйськом Запорозьким, з другого боку,
через повноважних комiсарiв з сейму вiд найяснiшого короля польського та
Великого князiвства Литовського Яна Казимира з вельможним Іваном Виговським, гетьманом, та всiм Запорозьким вiйськом в обозi пiд Гадячим, закiнчена 16 вересня 1658»1. Очолювали комiсiю i вiдповiдно пiдписали вiд Корони
Польської каштелян волинський, богуславський староста його королiвської
величностi i Рiчi Посполитої Станiслав Казимир Беневський, каштелян смоленський, комiсар його королiвської величностi i Рiчi Посполитої Людовик
Казимир Євлашевський та гетьман вiйськ Запорозьких, рукою власною i iменем усього вiйська Іван Виговський. Одним iз авторiв Гадяцької угоди був
Юрiй Немирич, який був палким прихильником iдеї Великого князiвства
Руського i очолював українську делегацiю на сейм 1659 року для ратифiкацiї
Гадяцького пакту.
Активну участь у пiдписанi Гадяцької угоди брав майбутнiй гетьман Павло
Тетеря, який на той час обiймав посаду генерального писаря вiйська Запорозького. Саме П. Тетеря найпослiдовнiше вiдстоював внесення в угоду положень щодо вирiвняння прав православної та католицької конфесiй. Для
нього утвердження православного характеру Козацької держави було визначальним.
Пiдписанню Гадяцької унiї передували вкрай складнi, насамперед, внутрiшньо-полiтичнi обставини, що склалися мiж гетьманом та вiйськом Запорозьким пiсля пiдписання Переяславської угоди 1654 р. з Росiєю. Москва намагалася обмежити i без того вже урiзану автономiю України, власне її
лiквiдувати, об’єднавши Україну з Росiєю. Пiдтвердженням цьому є хоч би те,
що росiйськi посли вимагали, щоб гетьман сам їхав до Москви на затвердження i поклiн, щоби українська православна церква пiдкорялася московському
патрiарху тощо. Серйозне занепокоєння гетьмана та вiйська Запорозького
викликав прихiд на Україну росiйських воєвод та цiлих гарнiзонiв. Вказуючи
на зухвалiсть i нахабство московського царя, у Гадяцькiй угодi зокрема наголошується: «На цьому мiсцi вельможний гетьман запорозький… оголосив iз
усiм вiйськом, що, оскiльки Запорозьке вiйсько не з доброї волi, а з нужди,
утiснене всiлякими утюженнями, приступило до своєї оборони»2.
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