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З  приводу статті О. Пріцака, Походж ення Руси. Резюме гнавїу- 
раційної лекц ії в Гарварді. «Свобода» ЗО—31 жовтня 1975 року  
(чч. 203— 204).

Про походження Руси писалося вже стільки, що трудно собі уяви
ти, щоб на сучасному етаиі нашого знання це складне і спірне питан- 
ня можна було розв’язати одною лекцією. У це питання входить 'стіль
ки -мовознавчих, історичних, археологічних, релігійних і культурних 
проблем, що всіх їх навіть хоч би побіжно згадати в одній лекції — 
неможливо. Не сподівалися ми остаточної розв’язки і від проф. д-ра
О. Пріцака. А все ж  таки в» його авторефераті стільки неправильних, 
натягнених, а часом просто дивних тверджень, що дійсно треба диву
ватися тій відвазі, з якою О. Пріцаїк надрукував свою статтю в «Сво
боді».

Почнемо з головного недомагання О. Пріцака. Він кохається в не
безпечних, а чаїсом і зовеш безпідставних порівняннях перед- і прото
історичних часів з новою або й найновішою історією. З порівняннями 
в історії треба бути взагалі дуже обережним. Так, наприклад, О. Прі- 
цаїк порівнює намагання розв’язати питання про походження слова 
«Русь» із етимологічними розшуками назви «Америка», чи правління 
аварів з «комсомол-комуністичною партією», арабське середньовічне 
виробництво з сучасними фабриками, а експлуатацію рабіїв з. новочас- 
ним шуканням джерел «енерґії». Звичайно такі речі не викликають 
надто серйозного враження.

Як же можна сумніватися в тому, що для нас етимологія слова 
«Русь» має величезне значення? Як би ми з певністю знали цю етимо
логію, то це пролило б багато світла і на походження Русі. Амери
канська історія нова і добре документована. Інша річ як би внаслідок 
якоїсь катастрофи погинули всі документи, а наші нащадки через 
тисячу років намагалися б довідатися щось більше про північноаме
риканський континент, тоді а етимологія «Америки» мала б своє зна
чення. Імена Амеріґо Веспуччі і Кристофа Колкжба дали б нашим 
нащадкам при відсутності інших даних матеріяли для теорій і надій
мося, що при методах .наукової праці через тисячу років вони будуть 
ближчі до правди ніж ми з нашим недосконалим знанням, хоч, звісна 
річ, як пише О. Пріцак «ґенези конституції нашої держави» воно й не 
розв’яже.

Про аварів наші відомості дуже обмежені; джерел, як відомо, об
маль, а вже про внутрішню організацію їхньої держави можна дуже 
мало певного сказати. Про організацію якихось «яничарів» чи комсо
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молу-комушстичіної партії ніякої мсиви бути не маже. На базі повідом
лення хроніки, авторство якої приписують Фредеґарові, що авари по
силали в бій вевдів (західних слов’ян), а самі чекали, щоб кинутись на 
здобич і лише, жали вендам не щастило, йшли доі бою самі, не можна 
аж  'ніяк робити висновку, що венди були «яничарами», чи комсомолом. 
Очевидно племена аваїрів і слов’ян застосовували настільки різну так
тику їв бою, що їм було трудно разом воювати, а може, виступаючи 
без авіарів, венди хотіли показати, що вони й гаамі травляться з во
рогом. У всякому разі ні яничари, ні гсамоомол-комуністична партія 
тут ні при чому.

Про арабські фабрики і шукання «енерґії» в середині VIH стол. 
таїкаж зайво говорити. Така «модернізаїція» понять нічого не даіє, а ли
ше зайво вносить неправильні поняття в середньовічну історію.

У короткій статті трудно виправити вісі помилки пороблені О. Прй- 
щаїкам у його лекції про походження Руси, чи принаймні в аівтоірсфо- 
раті, що його} нздрукуваліа «Свобода». Все ж  таки! вкажемо на деякі 
з  них.

Держава псевдо-аварів, .яких О. Пршцаік чомусь називає «інтелі
гентними» (чи не /краще хитрими d безоглядними?), була типовою «дер
жавою» східнього, азіатського типу. В залежності від вождя, який 
очолювіав аваїрів, їхня держава або міцніла або занепадала. Звичайно, 
за часів Баяна (кінець VI стал.) це бул справді грізна сила, але в і ж є  
в VII стал, бувало різно. О. Пріцак явно перебільшує величину і міць 
тої держави. Сам термін «держава» в цьому випадку треба була б бра- 
за часів Баяна (.кінець VI стол.) це була справді грізна сила, але вже 
їх походи разом із слов’янами на Візантію вказують на те, що слов’я
ни виступали скоріше як їхні спільники, а не піддані. Бої між; сло
в'янами й аварами то спалахували, то вщухали.

Уже в 30-х роках VII стол. аварів громлять слов’яни при допомозі 
франків (Само). Опісля аварська держава не раз знаходилася на по
роза руїни і Каїрло Великий знищив її декількома походами без опе- 
ціяльїних труднощів. Пов’язувати з цим відновлення «Святої Римської 
Імперії» і коронацію Каїрла Великого в Римі ніяк не можна, бо перед
історія коронації зовсім інша. Папа Лев ПІ, який спершу домагався, 
щоб іКарло йому «підпоряідкувався», скоро сам попав у біду, мусів 
тікати з  Риму і просити в Карла ласки. За те, що Карло здобув для 
нього знов папський престол, Лев III коронував його і відновив Рим
ську імперію. З аварами це не мало ніякого зв’язку, а  вже зовсім не
можливо формулювати це так, як робить О. Пріїцак: « . . .  при кінці 
IX 'стол. Карло Великий розбив Аварську державу при чому забрав 
великі скарби аварів. Це дало йому змогу відновити римську імпе
рію . . . »  і

Також дальші твердження О. Прідака, мовляв, щоб зломити ава
рів Карло Великий «вивищив» слов’ян — неправильні. Карло воював
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і опаро ти саксів, і проти аварів, і проти слов’ян, хоч воюючи проти од
них він звичайно готовий був зв’язатися з іншими. З твердженням про 
«вивищення» слов’ян О. Пріцак пов'язує також слов’янський обряд і 
прихід Киїрила і Методія в Моравію, хоч між обома подіями перерва 
у понад -пів століття, а ці десятиріччя заповнені різними дуже важ
ливими і складними історичними подіями, про які тут не місце гово
рити. Логічна цих подій пов’язувати не можна.

Спростовуючи дальші помилки О. Пріцака треба вказати на те, що 
центром колишньої аварської держави була не Моравія, а Угорщина. 
Неправильно також твердити, мовляв, « . . .  слов’янські князі Моравії 
скоро розчарувалися, коли їх обряд не визнали за повновартісний 
баварські князі і єпископи; вони прогнали слов’янських місіонарів з 
Моравії». Усе це вказує на незнання чи неможливе спрощення склад
них відносин Моравії другої половини дев’ятого століття, а зокрема 
зносин Свлтополка з єпископом Вікінґом. Святоатолк був просто бай
дужий до релігійних справ, а це вже еп. Вікінґ розправлявся з сво
їми ворогами — учнями Методія.

Дивну уяву може мати читач і на підставі твердження О. ГЬрідака, 
немов би то « . . .  гунські болгари. . .  рішили злитися з своїми слов’ян
ськими (підданими в один нарід. . . »  Хіба ж  можна так спрощувати 
окладний) процес злиття племен? Та ж  «рішення» в  цих питаннях ві
діграє найменшу ролю! Дивне також твердження в двох різних міс
цях, мовляв, «слов’янський обряд лишився без власника» і раз його 
перебирають болгари, то знов Русь за Ярослава. Ми свідомі того, що 
в короткому викладі не можна вказати на всі важливі суттєві момен
ти, а все ж  таки треба обережніше формулювати свої) думки.

Прикрим жартом звучить твердження О. Пріцака на початку тре
тього відділу його автореферату, що, мовляв, « . . .  у  половині VIII ст. 
араби завоювали уже всі .країни, якими можна було заволодіти при 
тодішній військовій техніці (підкреслення — М А.). При Тур і Пуат’є 
732 року франконські війська самі дивувалися, чому араби вночі втек
ли з табору, коли вони фактично не були переможені, а фрашшнці 
лише відбили їхні напади. Все ж  таки ми дотепер вдячні Карлов і Мар- 
телеві за те, що його війська витримали напад арабів. І хоч пізніше 
араби також переходили через Піренеї, але вони вже не становили 
небезпеки для Европи, тим більше, що незабом почалися суперечки 
між арабами в Еспаїкії. Однак, пізніше, далеко більше ослаблені, ара
би здобували східню Африку отже військова техніка ні при чім. Про 
завоювання або відступ рішали інші моменти.

Наївно» звучить також твердження про арабів: «Коли не лишилося 
більш нічого вже завойовувати, треба було перейти до продукції . . .  
так немов би від «Геджри» до половини VIII стол. в арабських країнах 
ніякої продукції не було і вони жили лише з награбованого! Це ж  зов
сім неможливо! А ось тепер у другій половині VIII стол. вони почали 
«урухомлювати фабрики»!?

Поминаємо цілий ряд дальших неправильних тверджень, тим біль
ше, що вони або не мають ніякого, або дуже посереднє відношення до
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теми «Походження Руси». А все ж  таки деякі твердження О. Пріцака 
протиріч ать усьому тому, що ми знаємо про історію давньої Руси. Русь 
звільнилася від влади хозар уже в другій половині IX стол.. а не щой
но «коло 930 р.» як твердить О. Пріцак на підставі листа одного хо
зарського жида тих часів. Цій пізній даті звільнення протирічать да
ні літопису, відмості про розбійницькі походи Руси на Каспійське при
бережжя 913—914 pp. тощо.

До цієї ж  сфери даних треба еіднєсти і висування « Ростів ської Ру
си» як попереднього етаїпу Київської Руси. Тмуторокан-ська Русь так 
само як і надволзька Русь не е етапами одної лінії розвитку, а одно
часно розвивалися з київською Русю. Тісні контакти між ними напев
но існували, але про ці оправи ми тепер нічого точнішого сказати не 
можемо. Рішучими заявами тут «можна лише внести баламутство. Зов
сім зайво говорить О. Пріцак про феодалізм .на Русі. Це ж надто сум
нівне, чи принаймні дискусійне явище і  для пізнього часу, а для тоіго 
раннього періоду воно взагалі ніяк не підходить.

Не то якимось «чортиком», не то повним непорозумінням треба ува
жати дату приходу до влади Ярослава. О. Пріцак подає 1036 рік, себто 
час, коли Ярослав переміг печенігів під Києвом. Все ж  таки не можна 
нехтувати тим фактом, що Ярослав нехай з перервами і перебоями, 
але вже від 1019 року княжив у Києві. Правильно зазначає Грушев
ський (П, 24 і далі), що вже й перед тим «печеніги притихли», коли 
Ярослав <міг ходити в далекі походи (1030—31) на Польщу не побою
ючись їхнього нападу. Чи справді своїм боєм з печенігами 1036 року 
Ярослав наслідував Карла і Оттона, як твердить Пріцак, ми не бере
мося вирішувати. У всякому разі для теми «Походження Руси» це бай
дуже.

*-

Обговорення помилок пороблених О. Прідаком у його інавгурацій
ній лекції забрало надто багато місця, а ми ж  вказали лише па деякі 
неможливі порівняння і безспірні помилки. Ми не торкалися диску
сійних питань і справи самої назви доповіді проф. д-ра О. Пріцака та 
наскільки вона відповідає змістові. Щодо останнього, то можна ска
зати,, що як би виправити вказані та цілий ряд навказаних помилок, 
то статтю можна було б найкраще назвати «Декілька думок до теми 
«Походження Руси» на базі історичних даних», оскільки ні філологіч
них, ні археологічних факторів автор не узгляднює. У надрукованому 
вигляді стаття надто претенсійна, а її опрацювання явно недбале.

Знаючи автора не від нині, ми ні трохи не сумніваємося, що він 
спроможний дати кращу доповідь на згадану тему. Факт, що він її 
не дав вказує або на те, що, зайнятий адміністративними справами, О. 
Пріцак не мав часу належно підготуватися до доповіді, або ж  він про
сто трактує неповажно своїх слухачів і всіх читачів «Свободи».

Наприкінці хочемо заторкнути від себе три дискусійні питання — 
походження терміну «Русь», аспект аварів — обрів і відколи треба да
тувати намагання вияснити походження Руси.
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При філологічному розгляді та шуканні етимології треба мати на 
увазі два справи: 1) термін «Рос» і подібні назви зустрічаються в різних 
районах Східньої Европи вже в найстаріших писаних джерелах і 2) 
назва «Русь» граматично відповідає термінам «Мер», «Весь», «Чудь» 
та іншим подібним фінським назвам.

Розглядаючи аварське питання треба мати на увазі, що хоч ети
мологічне спів став л еніня термінів авари — оібри можливе, однак (варто 
бути обережним. «Погибоша аки обри» — це стара) приказка, яка від
носиться до велиікаїнзів і лише в цьому випадку пристосована до яко
гось народу літописцем (пор. літературну паралелю в німців — опра
цьовану А. фон Шаміссо «Das Riesenspielzeug»). При пояснюванні цього 
літописного оповідання треба мати на увазі, що воно без -історичних 
підстав, або що його треба застосувати до якихось інших племен, а не 
до аварів. На підставі археологічних знахідок ми знаємо, що авари 
були малого росту, у ©сякому разі менші вод слов’ян і не могли ви
кликати вравкеїння великаїнів. Тут краще надавалися б якісь герман
ські племена (ґоти).

О. Пріїцак уважає першою працею, яка науково займається питан
ням походження Руси працю G. Miller „Origines gernis et nomimis Russo- 
mm“. Однак перед цим в працях Петербурзької академії друкував на 
цю саму тему Gottlieb Bayer, Origines Russicae {1736). Та й цю працю не 
можна t уважати першою, оскільки походження 'слов’ян досліджували 
вже раніше. Так, наприклад, польський історик М. Кромер, „Polonia 
sive de origine et rebus gestis Polonomm“, Базель 1562, виводив слов’ян від 
/сарматів. Коли Б. Хмельницький після повстання 1648 р. покликався 
на руських предків сармат, то він висловлював на той час передову 
думку, загально прийняту. Йдучи далі в минуле ми врешті прийдемо 
до літописців, які первісно й писали свої літописи, щоб з’ясувати по
ходження Руси, як знаємо з поєного заголовка «Повісти временних 
літ».

іНа кінці ще мале правописне зауваження. О. Пріцак традиційно 
пише інакзви народів та прикметники утворені від них з великої літери. 
Так українці писаїли ще до першої світової війни. Тепер уже так не 
пишеться.
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У зв'язку з розбудовою Видавничого Фону У.1.Т. просимо читачів 
журналу про слідуюче:

1. Зложити одноразовий даток на Видавничий Фонд У.І.
2. Приєднати одного мецената для «Українського Історика»;
3. Приєднати бодай одного нового передплатника У.І.
4. Перевести збірку на Видавничий Фонд У.І.Т.
Дальша розбудова «Українського Історика» повністю залежить 

від допомоги українського громадянства.
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