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Тетяна Воропаєва

«ПОЛЯНИ, ЯКІ НИНІ ЗВУТЬСЯ РУСЬ…»

1065 рокiв тому, пiд 944 роком, в лiтописi
востаннє згадується етнонiм «поляни». Це була
не просто замiна племiнного етнонiма на збiрний етнонiм «русь», але й етнонiмiчне пiдтвердження переходу праукраїнцiв вiд етногенезу
до етнiчної iсторiї. Саме з цього часу на українських землях починають утверджуватися не
тiльки етнотериторiальнi самоназви, але й спiльний етнонiм – «русь», який для представникiв
iнших етносiв був лише полiтонiмом (вiдомо, що
спочатку вiдмирали племiннi самоназви на українських етнiчних теренах, а пiзнiше – на бiлоруських та росiйських1: якщо уличi востаннє згадуються в лiтописах у 885 р., дулiби – в 907 р.,
поляни i тиверцi – в 944 р., то кривичi – аж у
1162 р., а радимичi – аж у 1169 р.). Проте якщо
всi праросiйськi i прабiлоруськi племена змiнювали свої племеннi етнонiми на етнотериторiальнi, то поляни як спiльнота, що стала ядром
українського етносу, вже в ІХ ст. утверджує
свою повну етнонiмiчну «палiтру», тобто вона
була репрезентована одночасно i як етноплемiнна (поляни), i як етнотериторiальна (кияни), i як
суто етнiчна (русь), адже в текстi «Повiстi минулих лiт» вже пiд 898 роком згадуються «поляне,

яже ныне зовемая Русь»2. Отже, з 898 р. до
944 р. вiдбувалось утвердження етнонiму «Русь»
на українських теренах.
Для правильного розумiння етнонiмiчної основи української iдентичностi потрiбно реконструювати глибинний смисл поняття «Русь». Дослiдження П. Вайцваг, М. Гусельцевої та iнших
вчених показали, що в багатьох iндоєвропейських мовах тiсно пов’язанi давнi морфеми «Ур»
i «Ру». Перша означає сонячне свiтло, творчий
принцип Всесвiту, утiленiсть сонячного начала i
представляє схiд, а друга морфема пов’язана iз
сакральними водами i представляє захiд. Дiада
«Ур – Ру» презентує сакральну оберненiсть сходу i заходу, а також протилежнi функцiї сонця
(вогню) i води. Доволi часто дiада «Ур* – Ру»**
(схiд – захiд) доповнюється дiадою «Ар*** – Ра****»
(пiвнiч – пiвдень).
Етнопсихолiнгвiстичний аналiз показує, що в
мовах iндоєвропейських народiв морфема «ру»
(яка iнколи трансформується в «ро») семантично
пов’язана з рухом, пересуванням+, зi зверненiстю суб’єктiв чи об’єктiв в бiк сходу сонця++, з
водою+++, водними об’єктами++++, морським
транспортом*, морськими тваринами**, з конем***,

* Давня морфема «Ур» та пов’язанi з нею бiльш пiзнi морфеми «Ут» i «Ук» стали базовою основою для утворення назви
«Україна»3. Морфема «Ур» також представлена в iменi вiдомого в українськiй культурi бога Юрiя з виразними солярними
функцiями. Юрiй (Урай) – бог родючої сили землi, плодючої сили тварин, володар полiв, урожаїв, бджолиного медозбору.
Варто згадати також нiм «úrahne» – пращур, «úralte» – найдавнiший, «úrei» – зародок, «úrbar» – орний, «úrwelt» – первiсний свiт.
** Наприклад, англ. «rise» – сходження (сонця), нiм. «zur rüste géhen» – прямувати на захiд (про сонце). Вода як священна
стихiя, першоджерело життя i символ родючостi була представлена вiдповiдними божествами i в давньоiндiйському, i в римському, i в скiфському Пантеонi. Давньоiндiйський бог Варуна, локапал (охоронець, володар) Заходу, керує космiчними водами у всiй рiзноманiтностi їх прояву (небеснi й пiдземнi води, океани, моря, рiки, потоки тощо). В українськiй культурi вiдомi
русалки – богинi земної води (яка в усiх давнiх мiфологiчних системах розташована на протилежному боцi вiд сонця), зрошувальницi полiв, а також русалiї – язичницьке свято, пов’язане з родючiстю полiв, молiнням про дощ та проростання колосся.
*** Вiдомо, що морфема «Ар» у топонiмiцi означає «пiвнiч, пiвнiчну, задню сторону»4. Наприклад, Арморик, Арта та iн.
**** В давньоiндiйськiй мiфологiї описана сакральна рiчка Раса (яка тече на пiвдень), а також нижня частина свiту расатала, що пов’язана з водою (яка також тече на пiвдень). Оскiльки вода, що тече на пiвдень, має сакральнi властивостi, то й
життєвi сили людини забезпечуються циркуляцiєю життєвого соку «ангiраса».
+ Наприклад, iсп. «ruta» – дорога, напрям, маршрут, франц. «route» – шлях, дорога, напрям, нiм. «route» – шлях, дорога,
маршрут.
++ Наприклад, нiм. «rücken» – спина (як антропоморфний символ Заходу); українська рiчка Рось тече iз Заходу на Схiд.
+++ Наприклад, франц. «ruisseau» – ручай, потiк, «ruisseler» – витiкати.
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++++ Наприклад, лат. «ros» – роса, франц. «rosée» – роса, «rossolis» – росянка, «rocher» – морська скала, нiм. «runs» – русло,
«rútsche» – лiсосплав, iсп. «rocio» – роса, укр. – роса, русло та iн.
* Наприклад, лат. «rostra» – носи кораблiв, нiм. «rüste» – зовнiшня планка кораблiв, «rüstung» – морський такелаж, «róse» –
картушка компаса, «rúder» – весло, англ. «rudder» – кермо, франц. «ruitier» – морська лоцiя.
** Наприклад, англ. «walrus» – морж.
*** Наприклад, нiм. «roß» – кiнь, iсп. «rocin» – кляча.

очеретом*, землеробським способом життя**
тощо.
Морфеми «ру» («рус») i «ро» («рос») дуже широко представленi в етнонiмах багатьох народiв
свiту. Достатньо згадати жителiв захiдних теренiв давньої Італiї рутулiв i етрускiв (якi називали
себе расенами); германськi племена херускiв,
якi стали вiдомими пiсля активних дiй у перших
роках нової ери на кордонах Римської iмперiї.
Вiдомо, що жителi давньої Палестини, Сирiї та
Фiнiкiї називали «народи моря» русами. Рiзнi автори локалiзували русiв (росiв) на Подунав’ї (Рузара марка, Рутенська марка), в Прибалтицi (на
островi Рюген), в Тюрингiї i Саксонiї (район
Рейнланда) та в iнших мiсцевостях. Але деякi автори (А. Г. Кузьмин та iн.) ототожнюють Ругiланд (V–VІІІ ст.) та Рутенську марку (Х–ХІІІ ст.),
iншi ототожнюють повiдомлення про народ
«рос» (яке мiстить хронiка VІ ст. сирiйця Захарiя
Ритора) з русинами-українцями, хоча сучасна
етнологiя вже уточнила етнiчну (не слов’янську)
приналежнiсть цього кавказького народу6.
Згаданi до ІХ ст. рiзними авторами етнiчнi
групи, якi мешкали в районах Пiвнiчного Причорномор’я та Надднiпрянщини (руси, роси,
роксолани, росомони), не 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» про те, що в 630–631 рр, пiсля вiйськових
зiткнень булгар iз франками (про якi розповiдає
i хронiка Фредегара (VІІ ст.)), булгари вiдступили на територiю сучасної Центральної України,
де «сакланське плем’я русiв» змiшалось з частиною уличiв (якi переселились на терени Київщини), утворивши один народ7. Отже, булгари зафiксували у своїх хронiках процес етнiчної мiксацiї частини уличiв з сакланським (аланським)
племенем русь8. Вiдомо, що в VІІ–VІІІ ст. слов’яно-аланське плем’я русь, утворене з аланiв та
частини уличiв (улутичiв) за допомогою хозар
оволодiло Приднiпров’ям, контролюючи пiвденну частину водного шляху по Днiпру, поступово
асимiлюючись iз мiсцевим населенням9. Отже,
уличi виконують роль певного «з’єднувального
ланцюжка» мiж антами та Руссю.

Вiдомi арабськi й вiзантiйськi письменники
Аль-Хорезмi, Ібн-Хордадбег, патрiарх Фотiй,
Аль-Джайганi, Ібн-Русте, Ібн-Фадлан, Аль-Масудi, iмператор Константин Багрянородний,
Ібн-Хаукаль, Аль-Істархi, Лев Диякон, Ібн-Якуб,
Аль-Бакрi писали саме про слов’янських русiв
та про варягiв, яких насправдi називали «варяги-руси».
Одними з перших в українознавствi на цю
проблему звернули увагу М. Максимович (у працi «О происхождении варягов-руси», 1841) та
Є. Маланюк, пiдкреслюючи, що варягiв, якi служили руським князям, у Вiзантiї з ІХ ст. називали
«варангой-рос»10. А. Стриннгольм наголошував,
що вiкiнги, якi йшли в походи на схiд вiд Скандинавiї, називалися «схiдними вiкiнгами»11, тобто
вiзантiйськими варягами, руськими варягами
(варяго-росами, варяго-русами12***) тощо. А фiнська назва Швецiї «Ruotsi» не є самоназвою нi
скандинавiв, нi шведiв, а лише фiнським еквiвалентом шведського етнонiму. Адже фiнни з давнiх часiв активно взаємодiяли з жителями мiсцевостi Руслоген (Рослаген****), i «за його iменем
дали всiй Шведськiй землi назву Ruotsi»13. Отже,
автор лiтопису правий, що назва «русь» не є самоназвою варягiв, адже тi варяги «прозвалися
руссю»14 завдяки iншим народам. Чiтко спростовує сумнозвiсну норманську концепцiю i згадка в лiтописi Варязького та Руського моря15, якi
мають точну географiчну привязку до рiзних
регiонiв – Балтiйського i Чорноморського+.
Вiдомо, що ще Костомаров писав у своїй
працi «Слов’янська мiфологiя», що у мовi кельтiв
слово «Русь» перекладається як «вода»17, а О. Прiцак доводив, що фiнське «ruotsi» утворилось на
основi середньогерманського «ruzzi» у вiдповiдностi з фiнською вимовою18, у зв’язку з цим
фiнське «ruotsi» семантично можна перекласти
як «мандруючi водою»++, а поширене «рутени» –
як «рiчани».
Тепер бiльш зрозумiлими є повiдомлення про
варягiв-русiв у житiях та Бертинськiй хронiцi.
В «Житiї Стефана Сурозького» повiдомляється,
що наприкiнцi VІІІ або на початку ІХ ст. руський
князь Бравлiн зi своєю дружиною напав на мiсто Сурож у Криму. В «Житiї Георгiя Амастридського» (написаному мiж 825–842 рр.) йдеться
про напад русiв на мiсто Амастрида, що розта-
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* Наприклад, англ. «rush» – очерет, франц. «roseau» – очерет.
** Наприклад, грец. «£groj» – поле, лат. «rustica» – сiльська, франц. «arroser» – зрошувати, англ. «rustic» – сiльський, «root» –
корiнь, iсп. «rústico» – сiльський, укр. проростання, рослина (це слово утворилося iз праслов’янського «orsti» – рости5) та iн.
*** При цьому слово «варяги» перекладалося в тi часи як союзники, найманцi, охоронцi, захисники, воїни.
**** Давньо-шведське «Roslagen» означає дорогу або вузький пролив, по якому можна пересуватися на лодiях i лодках.
+ Успiшнi 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»16. 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.
++ Перед тим, як нормани вийшли у вiдкрите море i стали «мандруючими по водi», вони були «стрибаючими по пiску», тобто мандрували прибережною смугою19.
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шоване на малоазiйському узбережжi Чорного
моря. Згадка 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») тепер може
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».
Отже, той факт, що назва «Русь» має мiсцеве
походження i утворився в процесi тiсної взаємодiї мiж праукраїнцями та сарматами (зокрема, роксоланами) може бути пiдтверджений наступними даними.
Сучасна етнолiнгвiстика доводить, що етнонiм «русь» походить вiд iранської основи «rauka-/ruk», тобто свiтлий, блискучий, бiлий, а також вiд iндоарiйської основи «ruksa/rusa», тобто
свiтлий, бiлий20. Отже, поняття «русь» означало
«захiд», тобто захiдну частину iндо-iранського
свiту. Цей факт пiдтверджує ще й давня гiдронiмiя i топонiмiя. Сучасне Чорне море у ІХ–
ХІ ст. мало назву «Руське море» (вiд «бiлий», тобто «захiдний»), а сучасне Азовське море називалось в часи Київської Русi Сурcьким морем (вiд
«голубий», тобто «схiдний»), до того ж ще Геродот
писав, що Чорне море знаходиться на захiд вiд
Кiммерiйського Босфору (тобто Керченської протоки) й озера Меотиди21 (тобто Азовського моря), отже i в його уявi Азовське море було «схiдним», а Чорне – «захiдним» (давньоруська назва
Азовського моря – Сурське море (вiд кореневої
основи «сур» – голубий, що репрезентує схiд)).
Тут варто згадати висновки Ф. Фiлiна про
походження етнонiма «анти», семантику якого
вiн спiввiдносить з давньоiндiйським «antas» (кiнець, край), «antaes» (той, що знаходиться на
краю) та осетинським «att’iya» (заднiй, позаду)22.
І якщо застосувати давню систему географiчної
та кольорової символiки (яка закрiпилася в Середньовiчнiй Європi пiсля проникнення тюркських кочовикiв): центр – жовтий (золотий) колiр, схiд – синiй (вперед), пiвдень – червоний
(праворуч), захiд – бiлий (назад), пiвнiч – чорний
(лiворуч)23, то з’ясується, що етнонiми «анти»
(вiд «заднiй», «позаду») та «русь» (вiд «бiлий») семантично спiвпадають, репрезентуючи поняття
«захiд».
Потрiбно також врахувати два аспекти: 1) у
давнiх слов’ян «захiд» та «пiвнiч» вважались «поганими» сторонами свiту, а «схiд» i «пiвдень» – хорошими, отже, назви «анти» та «русь» є екзоетнонiмами для слов’ян; 2) анти заселяли не захiдну,
а «пiвденно-схiдну окраїнну територiю слов’ян-

ського свiту i в римський час, i на початку середньовiчної пори. Повна семантична вiдповiднiсть
при цьому спостерiгається з назвою областi України, звiдки походить сучасний етнонiм українцi»24, отже, базою ендоетнонiму українцiв стала
морфема «Ур» та похiдна вiд неї коренева основа «ут» (вiд якої постали термiни «Славутич»,
«улутичi», «Україна» та «українцi»), адже вона
спiввiдноситься з «хорошим», схiдним (найближчим до народження Сонця), краєм ойкумени.
Системна концептуалiзацiя та етнопсихолiнгвiстична iнтерпретацiя кельтської та iндоiранської мiфологiї, а також давньоукраїнських фольклорних текстiв показує, що обидвi назви нашої країни – i Русь, i Україна – є результатом
мiфологiзованого когнiтивного процесу високого космiчного одухотворення давнiми людьми рiдної Матерi-землi. Оскiльки i перший, i другий етнонiм базується на давнiх мiфологiчних
уявленнях про сакральну роль сонця i води.
Зокрема, в мiфологiчнiй системi iндо-iранцiв
морфема «Ру» («Ро») спорiднена з назвами рiчок,
якi течуть на схiд (презентуючи сакральну оберненiсть сходу (морфема «Ур») i заходу (морфема
«Ру»)). Назви українських рiчок Рось, Роставиця,
Роська (якi течуть на схiд, назустрiч Сонцю)
тiсно пов’язанi з цiєю семантикою, а також iз
сакральним значенням роси як «осонценої води»
i природного явища. Подiбнi уявлення були
властивi i роксоланам, якi мешкали на теренах
Центральної i Пiвденної України. Цiкаво, що на
теренах нинiшньої Болгарiї, де колись проживали роксолани, також присутнi подiбнi гiдронiми
i топонiми, зокрема, рiчка Росиця, що тече на
схiд i населенi пункти з коренем «рус» (Руса,
Русе та iн.).
А оскiльки в давньоукраїнськiй мiфологiчнiй
системi земля пов’язана iз заходом, а вода – iз
пiвнiччю (тобто з типово «жiночими» сторонами
свiту), то й вiдома мiфологема «Мати сира земля» отримує свою чiтку смислову iнтерпретацiю:
земля тодi стає матiр’ю, коли вона не тiльки зволожена водою, але й заплiднена сонячним промiнням як благодатною небесною силою, яка забезпечує родючiсть землi25. Саме тому рiчка
Неруса, розташована у Брянськiй областi Росiї,
маркує не тiльки закiнчення «осонценої та зволоженої» родючої землi (тобто територiї з найкращими у свiтi українськими чорноземами), але
й український етнiчний кордон. Закономiрно
виникає дiада «Ур – Ру», якiй вiдповiдають назви
«Україна» – «Русь»26, що означають «осонцена
земля (країна)» – «осонцена вода».
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Людмила Кирик

В iсторiї кожного народу, кожної держави
були перiоди i подiї, усвiдомлення урокiв i наслiдкiв яких є шляхом до розумiння реалiй сучасного життя. Для України, суспiльно-полiтична
ситуацiя якої характеризується сьогоднi ментальним i соцiальним розшаруванням, вiдсутнiстю
єдностi поглядiв як у полiтикумi, так i у суспiльствi щодо ключових нацiональних iнтересiв, зовнiшньо-полiтичного визначення, одним з таких
показових урокiв є перiод вiйни 1658–1659 рокiв, головною подiєю i кульмiнацiєю якої стала
Конотопська битва. «Саме в результатi цiєї битви, як показав час, принципово вирiшувалося
питання, з ким пов’яже свою подальшу iсторичну долю козацька Україна – з парламентською,
але католицькою Польщею, чи з абсолютистською, але православною Московiєю»1.
Cпроба поставити пiд сумнiв значущiсть цього та iнших фактiв нашої iсторiї, що пiдiгрiваються останнiм часом публiчними виступами росiйських геостратегiв спонукають до подальшого
вивчення i поширення знань про важливi подiї
українського державотворення.
Як зазначає iсторик Ю. Мицик, – «Конотопська битва нагадувала росiйським великодержавним шовiнiстам про найбiльшу в Європi воєнну поразку, i поразку саме вiд українцiв. Ця
згадка для їхньої iмперської свiдомостi була аж
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ДУШІ КОЗАЦЬКОЇ ПОТУГА
(350 рокiв Конотопської битви)
А може, в Конотоп? Там рiчкова яруга
Сховала ворога, вода в травi слезить,
Нажерлась там землi московська ненасить,
Перемогла душi козацької потуга.
Дмитро Павличко
болючою»2. Перш нiж вести мову безпо-

надто
середньо про Конотопську битву, треба стисло
охарактеризувати її передумови, повернувшись
до Переяславської угоди. При всiх недолiках,
недомовленостi, непевностi трактувань, цей акт
все ж був вiдносно рiвноправним, вiдкривав дiй
сно широкi перспективи для нормального спiвiснування народiв. При збереженнi статей цього договору без змiн Україна отримувала разом
з Бiлорусiєю можливiсть остаточно зламати опiр
Речi Посполитої i визволити всi свої етнiчнi землi вiд польського панування. Росiя здобувала
вихiд до Балтики, Азовського та Чорного морiв.
Обидвi сторони значно посилювали свої позицiї
в Європi, створювались сприятливi умови для
визволення пiвденнослов’янських та захiднослов’янських народiв вiд турецького та австрiйського панування.
Однак, геополiтичнi намагання Московської
держави, пов’язанi iз поширенням свого впливу
на пiвнiч Європи, спонукали її до перегляду
рiвноправних союзницьких вiдносин для реалiзацiї власної експансiонiстської стратегiї. Ще за
життя Богдана Хмельницького рiвноправнiсть
росiйсько-українського союзу була не лише поставлена пiд сумнiв, а й вiдкрито порушена.
Виступ Швецiї проти Польщi був не в iнтересах
Росiї. Готуючись до вiйни зi Швецiєю, Росiя
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