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Îá’ºêòèâíîþ îñíîâîþ äëÿ åòíîãåíåçó
áóäü-ÿêîãî íàðîäó, â òîìó ÷èñë³ óêðà¿íö³â,
âèñòóïàº åòíîãåíåòè÷íà í³øà – òàêå ïðèðîä-
íî-ñîö³àëüíå óòâîðåííÿ, ùî ïîðîäæóº åòíîñ1.
Ôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ åòíîãåíåòè÷íî¿ í³ø³,
ÿê ³ îñíîâí³ åòàïè âëàñíå åòíîãåíåçó óêðà¿íö³â
(îêð³ì çàâåðøàëüíîãî ïåð³îäó), îá´ðóíòîâàíî
ìíîþ â ïîïåðåäí³õ ïóáë³êàö³ÿõ2. Ïðîòå ç ÷à-
ñîì “âèñâ³òèëèñÿ” äåÿê³ ñëàáê³ ì³ñöÿ ó çàïðî-
ïîíîâàí³é êîíöåïö³¿ óêðà¿íñüêîãî åòíîãåíåçó,
ÿê³ ìîæóòü áóòè âðàçëèâèìè äëÿ êðèòèêè.
Òîìó çóïèí³ìîñÿ íà íèõ ñïåö³àëüíî, äàþ÷è
äîäàòêîâó ðîçãîðíóòó àðãóìåíòàö³þ. Êð³ì òî-
ãî, íå ðîçêðèòèì äåòàëüíî çàëèøèâñÿ çàâåð-
øàëüíèé åòàï óòâîðåííÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó,
ùî òåæ ïîòðåáóº ñïåö³àëüíîãî ðîçãëÿäó.

Ïåðøîþ òàêîþ òåçîþ, ÿêà ïîòðåáóº óòî÷-
íåííÿ, º âèçíà÷åííÿ ìåæ óêðà¿íñüêî¿ åòíîãåíå-
òè÷íî¿ í³ø³, çîêðåìà íà ï³âäí³, ï³âíî÷³ ³ ñõîä³.
Ó ñâî¿õ ïåðøèõ ïóáë³êàö³ÿõ ïðî îçíà÷åíó í³øó
ÿ ïîìèëêîâî ïðîâ³â ¿¿ ï³âäåíí³ êîðäîíè óçáå-
ðåææÿì ×îðíîãî é Àçîâñüêîãî ìîð³â, à ï³â-
äåííî-ñõ³äí³ – ìåæåþ ïîøèðåííÿ ÷îðíîçåì³â,
âêëþ÷àþ÷è äî ¿¿ ñêëàäó ñòåïîâ³ ðàéîíè ï³âäíÿ
³ ï³âäåííîãî ñõîäó Óêðà¿íè3. Àëå ïîäàëüø³
äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî ñòåïîâ³ ïðè÷îðíî-
ìîðñüêî-ïðèàçîâñüê³ ðàéîíè Óêðà¿íè íå âõî-
äèëè äî ñêëàäó óêðà¿íñüêî¿ åòíîãåíåòè÷íî¿ í³-
ø³. Åòíîãåíåç óêðà¿íö³â ïðîõîäèâ â îñíîâíîìó
ó ë³ñîñòåïîâ³é çîí³, à òàêîæ íà ï³âäåííîìó
Ïîë³ññ³, äå, â ì³ðó îñâîºííÿ éîãî ñëîâ’ÿíàìè-
ïðîòîóêðà¿íöÿìè, ôîðìè ãîñïîäàðþâàííÿ âñå
á³ëüøå íàáëèæàëèñÿ äî òèõ, ÿê³ ïîáóòóâàëè â
Ë³ñîñòåïó. Ïðîòå âêëþ÷åííÿ âñ³º¿ òåðèòîð³¿
Óêðà¿íè äî ñêëàäó óêðà¿íñüêî¿ í³ø³ íà ïî÷àò-
êó ìî¿õ ñòóä³é íàä óêðà¿íñüêèì åòíîãåíåçîì
ñòàëîñÿ íå âèïàäêîâî, äëÿ öüîãî áóëè ïåâí³
ï³äñòàâè. Ð³÷ ó ò³ì, ùî êîëè ïîð³âíÿòè êàðòè
àðõåîëîã³÷íèõ êóëüòóð, ÿê³ ³ñíóâàëè íà òåðèòî-
ð³¿ Óêðà¿íè ç åïîõè åíåîë³òó (V-IV òèñ. äî
í. å.) äî ïåð³îäó Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, ç ðåçóëüòàòà-
ìè åòíîãðàô³÷íîãî êàðòîãðàôóâàííÿ òðàäèö³é-
íî-ïîáóòîâî¿ êóëüòóðè óêðà¿íö³â Õ²Õ-ÕÕ ñò.,
òî ïðîñòåæóºòüñÿ ö³êàâà òåíäåíö³ÿ äî ¿õ çá³ãó.
Öå ÷³òêî âèäíî ïðè ïîð³âíÿíí³ êàðò äóõîâíî¿
(ðîäèëüíà îáðÿäîâ³ñòü, ôîëüêëîðíî-ì³ôî-

ëîã³÷í³ òåêñòè ïðî “ïîõîäæåííÿ” ä³òåé, îáðÿ-
äè “Êîçà” ³ “Ìàëàíêà”) òà ìàòåð³àëüíî¿ (æèò-
ëî, îäÿã) êóëüòóðè óêðà¿íö³â ç êàðòàìè àðõåî-
ëîã³÷íèõ êóëüòóð. Çîêðåìà, àðõåîëîã³÷í³
êóëüòóðè “íàìàãàþòüñÿ” ðîçì³ùóâàòèñÿ íà òå-
ðèòîð³ÿõ, ÿê³ âèä³ëåí³ åòíîëîãàìè ïðè êàðòî-
ãðàôóâàíí³ êóëüòóðíèõ ðåàë³é Õ²Õ-ÕÕ ñò.
ÿê: 1) Ï³âäåííèé; 2) Ïîë³ñüêèé (ïîä³ëåíèé, ó
ñâîþ ÷åðãó, íà çàõ³äíó, öåíòðàëüíó ³ ñõ³äíó
÷àñòèíè); 3) Ïðàâîáåðåæíî-Öåíòðàëüíèé
(ìîæëèâî, îêðåìî Ïðàâîáåðåæíèé ³ Öåí-
òðàëüíèé); 4) Ë³âîáåðåæíî-Ñõ³äíèé àðåàëè
(îñíîâó òåðèòîð³é 3 ³ 4 àðåàë³â, íàéá³ëüøèõ çà
ïëîùåþ, ñêëàäàº ë³ñîñòåïîâà çîíà). Â çàõ³äíî-
ìó ðåã³îí³ Óêðà¿íè ÷àñòî ³ñíóþòü çîâñ³ì ³íø³,
ñâî¿ àðõåîëîã³÷í³ êóëüòóðè, ùî ïîøèðþâàëèñÿ
òóäè ïåðåâàæíî ³ç çàõîäó. ² â Õ²Õ-ÕÕ ñò.
òàì òåæ º ñàìîñò³éí³ åòíîãðàô³÷í³ é ñóáåòí³÷-
í³ ãðóïè óêðà¿íö³â ç ÿñêðàâî âèðàæåíèìè
îñîáëèâîñòÿìè òðàäèö³éíî-ïîáóòîâî¿ êóëüòóðè
(áîéêè, ëåìêè, ãóöóëè, çàêàðïàòö³ òà ³íø³4).
Ïåð³îäè îçíà÷åíîãî çá³ãó (â òåíäåíö³¿) àðåàë³â
àðõåîëîã³÷íèõ êóëüòóð ç ï³çí³øèìè àðåàëàìè
ðåàë³é òðàäèö³éíî-ïîáóòîâî¿ êóëüòóðè óêðà¿í-
ö³â ïåðåðèâàëèñÿ ïîð³âíÿíî êîðîòêèìè ïåð³î-
äàìè çì³øàííÿ êîðäîí³â àðõåîëîã³÷íèõ êóëüòóð
³ ïîøèðåííÿì îñòàíí³õ çà ¿õ ìåæ³ (íàé÷àñò³øå
ï³âäåííèõ ó öåíòðàëüíó çîíó), ÿê³ ïîò³ì çíîâó
çì³íþþòüñÿ òðèâàëèìè ïåð³îäàìè çá³ãó â³äçíà-
÷åíèõ àðåàë³â5. Âêàçàíà òåíäåíö³ÿ, ÿê âèäàºòü-
ñÿ, â³äáèâàº ê³ëüêàòèñÿ÷îë³òí³é ïðîöåñ ôîðìó-
âàííÿ ò³º¿ êóëüòóðíî¿ îñíîâè, íà ÿê³é ï³çí³øå
âèðîñëà òðàäèö³éíî-ïîáóòîâà åòíîêóëüòóðà ñó-
÷àñíèõ óêðà¿íö³â ç ¿¿ îñíîâíèìè ðåã³îíàëüíèìè
âàð³àíòàìè. Àíàëîã³÷íà òåíäåíö³ÿ ÷³òêî âèñòó-
ïàº ³ ïðè ïîð³âíÿíí³ àðåàë³â àðõåîëîã³÷íèõ
êóëüòóð òà ðåàë³é òðàäèö³éíî-ïîáóòîâî¿ êóëü-
òóðè óêðà¿íö³â Õ²Õ-ÕÕ ñò. ç àðåàëàìè äàâ-
í³õ çà ïîõîäæåííÿì ãîâîð³â óêðà¿íñüêî¿ ìîâè,
ùî çàéìàþòü ï³âí³÷íó, ï³âäåííî-çàõ³äíó ³ öåí-
òðàëüíó Óêðà¿íó6. Òîáòî, ìîæíà ãîâîðèòè, ùî
ê³ëüêàòèñÿ÷îë³òí³ êóëüòóðí³ çäîáóòêè íàñåëåí-
íÿ âñ³º¿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ç ÷àñîì óâ³éøëè äî
ñêëàäó åòíîêóëüòóðè óêðà¿íö³â. À ÿêùî òàê,
òî âèçíà÷åí³ ìíîþ ñïî÷àòêó ìåæ³ óêðà¿íñüêî¿
í³ø³, äóìàºòüñÿ, íå º òàêèìè âæå íåïðàâèëü-
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íèìè. Öå òåðèòîð³ÿ óêðà¿íñüêî¿ åòí³÷íî¿ í³ø³,
íà ÿêó ïåðåòâîðèëàñÿ åòíîãåíåòè÷íà í³øà ï³ñ-
ëÿ çàâåðøåííÿ åòíîãåíåçó óêðà¿íö³â, à òàêîæ
ï³ñëÿ òèõ òðàíñôîðìàö³é, ÿêèõ çàçíàâ íàø åò-
íîñ óïðîäîâæ éîãî òðèâàëî¿ åòí³÷íî¿ ³ñòîð³¿. ²
õî÷à óêðà¿íñüêèé åòíîãåíåç, ñïðàâä³, ïðîõîäèâ
ó á³ëüø ëîêàëüíîìó àðåàë³, òåðèòîð³ÿ âñ³º¿ Óê-
ðà¿íè âñå æ, î÷åâèäíî, çäàâíà ñòàíîâèëà ïåâ-
íå ö³ëå (çãàäàéìî â³äîìèé “ñê³ôñüêèé êâàä-
ðàò” Ãåðîäîòà). ² îñâîºííÿ âñ³º¿ ö³º¿ òåðèòîð³¿
îäíèì (óêðà¿íñüêèì) åòíîñîì, äóìàºòüñÿ, ñë³ä
âèçíàòè íå âèïàäêîâèì.

Êð³ì òîãî, íåîáõ³äíî ïàì’ÿòàòè, ùî íàïå-
ðåäîäí³ óòâîðåííÿ é íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ ³ñ-
íóâàííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ñëîâ’ÿíñüêå íàñåëåííÿ
íà òåðåíàõ Óêðà¿íè ïðîæèâàëî íàáàãàòî ï³â-
äåíí³øå, í³æ öå õàðàêòåðíî äëÿ Õ²-Õ²²² ñò.
Çîêðåìà, íà Ïðàâîáåðåææ³ ñëîâ’ÿíè ìåøêà-
ëè ï³âäåíí³øå ð. Ðîñü (ïî ÿê³é ï³çí³øå ïðî-
õîäèâ ï³âäåííèé êîðäîí Êè¿âñüêî¿ çåìë³) òà
íà íèæíüîìó Äí³ñòð³7. Íà Ë³âîáåðåææ³ ¿õí³
ïîñåëåííÿ äîõîäèëè äî Äîíó é Ñ³âåðñüêîãî
Ä³íöÿ8. ² òàì ³ òàì âîíè, ÿê áà÷èìî, òîä³ ÷àñò-
êîâî íàâ³òü âèõîäèëè â ñòåïîâ³ ðàéîíè. À ïî-
÷àòîê åòíîãåíåçó óêðà¿íö³â ÿ â³äíîøó äî ðó-
áåæà III-IV ÷âåðòåé ² òèñÿ÷îë³òòÿ í. å.9
Òîáòî, íà ïî÷àòêó óêðà¿íñüêîãî åòíîãåíåçó
àðåàë ôîðìóâàííÿ óêðà¿íö³â ÿê åòíîñó íà ï³â-
äí³ âêëþ÷àâ ³ ò³ ï³âäåíí³ é ï³âäåííî-ñõ³äí³ òå-
ðèòîð³¿, ÿê³ ï³çí³øå äî íüîãî íå âõîäèëè, à
îòæå ïîâí³ñòþ âèêëþ÷àòè ¿õ ç³ ñêëàäó óêðà¿í-
ñüêî¿ åòíîãåíåòè÷íî¿ í³ø³ íå ìîæíà.

Ï³âí³÷íèé êîðäîí óêðà¿íñüêî¿ åòíîãåíå-
òè÷íî¿ í³ø³ ÿ ïðîâîäèâ Ïîë³ññÿì, ÿêå º øè-
ðîêîþ ïðèðîäíî-ãåîãðàô³÷íîþ çîíîþ, à íå
âóçåíüêîþ ñìóæêîþ; ñõ³äíó æ òà ï³âí³÷íî-
ñõ³äíó ìåæó ö³º¿ í³ø³ òàêîæ õàðàêòåðèçóâàâ ç
ïåâíîþ íåâèçíà÷åí³ñòþ10. Öå òåæ äàº ï³äñòà-
âè äëÿ çîâñ³ì ð³çíèõ òðàêòóâàíü ðîë³ Ë³âîáå-
ðåææÿ òà Ïîë³ññÿ â óêðà¿íñüêîìó åòíîãåíåç³,
àæ äî ¿õ ïîâíîãî âèêëþ÷åííÿ ç íüîãî11. Òîìó
íà ðîë³ Ë³âîáåðåææÿ ³ Ïîë³ññÿ â åòíîãåíåç³
óêðà¿íö³â ñë³ä çóïèíèòèñÿ äåòàëüí³øå. Ñõ³ä
Ë³âîáåðåææÿ – Ñ³âåðùèíó, ÿêà òàêîæ âêëþ-
÷àëà ö³ëèé ðÿä òåðèòîð³é, ùî òåïåð âõîäÿòü
äî ñêëàäó Ðîñ³¿ (ì³ñòà Ñòàðîäóá, Êóðñüê,
Áðÿíñüê, Òðóáåöüê òà ³í. ç îêîëèöÿìè), àæ
äî XVII ñò. íàñåëÿëè íàùàäêè ñõ³äíèõ ñ³âå-
ðÿí – ñåâðþêè, ùî ìàëè âëàñí³ îñîáëèâîñò³ â
åòíîêóëüòóð³ ³, â óñÿêîìó ðàç³, ó äàâíüîðóñü-
ê³ ÷àñè âèñòóïàëè ñàìîñò³éíèì åòíîñîì. ¯õ åò-

í³÷íà ³ñòîð³ÿ é ì³ñöå â ñêëàä³ ñõ³äíîñëîâ’ÿíñü-
êî¿ ìåòàåòí³÷íî¿ ñï³ëüíîñò³ ùå äî ê³íöÿ íå
âèâ÷åí³12. Àëå, ïî-ïåðøå, áåçïîñåðåäíüî ïðè-
ëÿãàþ÷è äî ðåøòè óêðà¿íñüêèõ çåìåëü ³ âõî-
äÿ÷è ñïî÷àòêó äî ñêëàäó ï³âäåííîðóñüêîãî
×åðí³ã³âñüêîãî êíÿç³âñòâà, à ïîò³ì (ç ñåðåäè-
íè XIV äî ïî÷àòêó XVI ñò.) Âåëèêîãî êíÿ-
ç³âñòâà Ëèòîâñüêîãî, Ñ³âåðùèíà áóëà ïîºäíà-
íà ç Óêðà¿íîþ ò³ñíèìè çâ’ÿçêàìè. Òîìó,
ìîæëèâî, ñåâðþêè ïîñòóïîâî, ³ç çàâåðøåííÿì
åòíîãåíåçó óêðà¿íö³â, ç îêðåìîãî çåìåëüíîãî
åòíîñó ïåðåòâîðèëèñÿ íà ñóáåòíîñ óêðà¿íö³â.
À ïî-äðóãå, ÿê ïîáà÷èìî äàë³, çåìë³ íàâêîëî
×åðí³ãîâà áðàëè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü â óêðà-
¿íñüêîìó åòíîãåíåç³, âêëþ÷àþ÷è éîãî çàâåð-
øàëüíèé åòàï. Òèì á³ëüøå, ùî åòíîêóëüòóðà
÷åðí³ã³âö³â13 òà ¿õ äàâíüîñëîâ’ÿíñüêèõ ïðåäê³â
áóëà áëèçüêîþ äî åòíîêóëüòóðè ïðàâîáåðåæ-
íîãî ñëîâ’ÿíñüêîãî íàñåëåííÿ14.

Ñòîñîâíî æ Ïîë³ññÿ çàçíà÷ó, ùî ñë³ä âè-
ð³çíÿòè éîãî ï³âí³÷, ÿêà ³ ñïðàâä³ çàâæäè áóëà
åòí³÷íîþ é åòíîêóëüòóðíîþ ïåðèôåð³ºþ Óêðà-
¿íè ³ äå äî íàøèõ äí³â ÷àñòêîâî çáåð³ãàºòüñÿ
ñèëüíà êðàéîâà ñàìîñâ³äîì³ñòü. Ï³âäåííå æ
Ïîë³ññÿ ùå ç ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ º âêëþ÷å-
íèì ó çàãàëüíîóêðà¿íñüê³ åòíîêóëüòóðí³, åòí³÷-
í³ é ³ñòîðè÷í³ ïðîöåñè. Çîêðåìà, àðõåîëîãè
â³äçíà÷àþòü òóò, ïî÷èíàþ÷è ç VIII-IX ñò.,
ñòàíîâëåííÿ ñï³ëüíîãî ç ë³ñîñòåïîâèìè ðàéîíà-
ìè Óêðà¿íè ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó, ùî áà-
çóºòüñÿ íà îðíîìó çåìëåðîáñòâ³, ÿêå âèñòóïàº
ïðèíöèïîâî ³íøèì òèïîì àãðîêóëüòóðè, í³æ
ï³äñ³êà15. Ñòîñîâíî ï³äñ³÷íîãî çåìëåðîáñòâà,
ÿêå, íà â³äì³íó â³ä Ï³âäåííî¿ Ðóñ³ ïåðåâàæà-
ëî ÷è çàéìàëî äóæå ñóòòºâå ì³ñöå â ãîñïîäàð-
ñ òâ³ ïðåäê³â ðîñ³ÿí òà á³ëîðóñ³â, íà ï³âäåííî-
ìó Ïîë³ññ³ âîíè ïèøóòü ëèøå ïðî éîãî
“åëåìåíòè”, ÿê³ ç ÷àñîì ïðîÿâëÿþòüñÿ âñå ìåí-
øå16. Áàãàòî ñï³ëüíîãî áóëî ó íàñåëåííÿ ï³â-
äåííîãî Ïîë³ññÿ ç ðåøòîþ óêðà¿íñüêèõ çåìåëü
³ â ³íøèõ ðåàë³ÿõ åòíî³ñòîðè÷íîãî áóòòÿ. Òîìó
âèêëþ÷àòè âñå Ïîë³ññÿ, ÿê ³ Ë³âîáåðåææÿ, ç
àðåàëó óêðà¿íñüêîãî åòíîãåíåçó íåìàº ï³äñòàâ.

Ùå îäí³ºþ òåçîþ, íà ÿê³é ñë³ä çóïèíèòè-
ñÿ äåòàëüí³øå, º ïèòàííÿ ïðî ëàíäøàôòíó é
êóëüòóðíó îäíîð³äí³ñòü åòíîãåíåòè÷íî¿ í³ø³.
Ð³÷ ó òîìó, ùî ó ÷èòà÷à ïîïåðåäí³õ ïóáë³êà-
ö³é íà òåìó óêðà¿íñüêîãî åòíîãåíåçó ìîæå
ñêëàñòèñÿ âðàæåííÿ, í³áè îçíà÷åíà í³øà ïî-
âèííà îáîâ’ÿçêîâî áóòè îäíîð³äíîþ â ëàíä-
øàôòíî-ãåîãðàô³÷íîìó é êóëüòóðíîìó ïëà-
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íàõ17. À ÿêùî òàê, òî é åòíîãåíåç óêðà¿íö³â ì³ã
ïðîõîäèòè âèêëþ÷íî íà äóæå îáìåæåí³é òåðè-
òîð³¿. Ïðîòå êîíêðåòíèé ìàòåð³àë ïîêàçóº ïðî-
òèëåæíå. Äëÿ ôîðìóâàííÿ åòí³÷íî¿ ñàìîñâ³äî-
ìîñò³, ùî º îñíîâíîþ îçíàêîþ åòíîñó18,
íåîáõ³äíå óñâ³äîìëåííÿ ñâîº¿ ºäíîñò³ ïåâíîþ
ëþäñüêîþ ïîïóëÿö³ºþ. Òàêå óñâ³äîìëåííÿ ºä-
íîñò³ ç’ÿâëÿºòüñÿ íå ò³ëüêè íà îñíîâ³ ïîâíî¿
êóëüòóðíî¿ òîòîæíîñò³, àëå ³ â ëþäåé, åòíî-
êóëüòóðà ÿêèõ âèñòóïàº â ê³ëüêîõ ðåã³îíàëüíèõ
âàð³àíòàõ. Ãîëîâíå, ùîá êóëüòóðà öèõ ðåã³î-
íàëüíèõ ï³äðîçä³ë³â ñï³ëüíîòè ìàëà ÿê³ñü
ñï³ëüí³ ðèñè. À òàê³ ñï³ëüí³ ðèñè îáîâ’ÿçêîâî
ç’ÿâëÿþòüñÿ, êîëè íàñåëåííÿ âñ³º¿ îáëàñò³
îõîïëåíå ºäèíîþ ìåðåæåþ ³íôîðìàö³éíèõ êî-
ìóí³êàö³é, ÿêîþ ïåðåäàºòüñÿ åòíîêóëüòóðíà òà
åòí³÷íà ³íôîðìàö³ÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðî “ñâî¿õ” ³
ïðî ³ñíóâàííÿ ïîçà íèìè “÷óæèõ”19. Òàêà ìå-
ðåæà, ùî ó äîíîâ³òí³ ÷àñè º íàéåôåêòèâí³øîþ
â ðàìêàõ îäíîãî ïîòåñòàðíî-ïîë³òè÷íîãî óòâî-
ðåííÿ (ï³äêîðåííÿ íàñåëåííÿ äàíîãî ðåã³îíó
îäí³é âëàä³20), ìîæå îõîïëþâàòè ³ ê³ëüêà ñó-
ñ³äí³õ ëàíäøàôòíèõ òà êóëüòóðíèõ ðàéîí³â. Ó
ïëàí³ ëàíäøàôòíî-ãåîãðàô³÷íîìó ãîëîâíèìè
óìîâàìè íîðìàëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ îçíà÷å-
íî¿ ìåðåæ³ ³íôîðìêîìóí³êàö³é º â³äñóòí³ñòü
çíà÷íèõ ïðèðîäíèõ ïåðåøêîä (íàïðèêëàä, ìà-
ëîïðîõ³äíèõ ã³ðñüêèõ õðåáò³â ÷è ïóñòåëü ³
ò. ï.), à òàêîæ äîñòàòí³é ð³âåíü êîìïàêòíîñò³
àðåàëó. Àäæå ³ â ñó÷àñíó åïîõó, ç ¿¿ ìîäåðíè-
ìè êîìóí³êàö³éíèìè çàñîáàìè, çíà÷í³ ïðîñòî-
ðîâ³ îáøèðè òà ïðèðîäí³ ïåðåøêîäè ÷àñòî äó-
æå îáìåæóþòü ðåãóëÿðí³ñòü êîìóí³êàö³é,
îñîáëèâî òèõ, ùî äîñòóïí³ øèðîêèì ìàñàì íà-
ñåëåííÿ. Äëÿ äîíîâ³òí³õ æå ÷àñ³â âîíè âçàãàë³
áóëè ìàéæå íåïåðåáîðíèìè. Îòæå, ÿêùî â
êóëüòóð³ íàñåëåííÿ ðåã³îíó, ùî ìàº äîñèòü
çíà÷íó òåðèòîð³þ ³ ïîä³ëÿºòüñÿ íà ê³ëüêà ëàíä-
øàôòíèõ òà êóëüòóðíèõ ðàéîí³â, àëå íå º çà-
íàäòî âåëèêèì ³ îõîïëþºòüñÿ ºäèíîþ êîìóí³-
êàòèâíîþ ìåðåæåþ, º ùîñü ñï³ëüíå, çäàòíå
ïðîòèñòàâèòè éîãî âñå ðàçîì òèì, õòî ïåðåáó-
âàº ïîçà òåðèòîð³ºþ, îõîïëåíîþ äàíîþ ìåðå-
æåþ êîìóí³êàö³é, òî åòí³÷íà ñàìîñâ³äîì³ñòü ó
íüîãî, áåçóìîâíî, âèíèêíå. Ñàìå òàê áóëî ³ â
Óêðà¿í³ ó ñåðåäíüîâ³÷í³ ÷àñè, êîëè óòâîðþâàâ-
ñÿ óêðà¿íñüêèé åòíîñ.

Ó äàâíüîðóñüêó åïîõó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè
íàñåëÿëè çåìåëüí³ åòíîñè ðóñ³, ÷åðí³ã³âö³â, ãà-
ëè÷àí, âîëîäèìèðö³â-âîëèíÿí, áîëîõ³âö³â, à
òàêîæ ÷àñòèíè òóð³âö³â ³ ñ³âåðÿí-ñåâðþê³â, ÿê³

óòâîðèëèñÿ íà îñíîâ³ êîëèøí³õ äàâíüî-
ñëîâ’ÿíñüêèõ åòíîñ³â ïëåì³ííîãî òèïó (ñï³â-
ïëåì³ííîñòåé)21. Âîíè ñòàíîâèëè ìåòàåòí³÷íó
ñï³ëüí³ñòü, ³ êóëüòóðà ¿õ áóëà ñõîæîþ, õî÷à é
ìàëà äåÿê³ ðåã³îíàëüí³ â³äì³ííîñò³22. Âñþ öþ
òåðèòîð³þ îõîïëþâàëè òîðãîâî-åêîíîì³÷í³ êî-
ìóí³êàö³¿. Ïðîòå â³äíîñíî ºäèíà, ïîâ’ÿçàíà ç
äåðæàâíîþ îðãàí³çàö³ºþ, ìåðåæà ³íôîðìêîìó-
í³êàö³é, íåîáõ³äíà äëÿ ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿
ïðî “ñâî¿õ” ³ “÷óæèõ”, ÿêà, ñóäÿ÷è ç óñüîãî,
ôîðìóºòüñÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè íà ïî÷àòêó
äàâíüîðóñüêîãî ïåð³îäó (íàïåðåäîäí³ óòâîðåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³)23, ï³çí³øå çíèêàº. Ï³ñëÿ
âèíèêíåííÿ â ê³íö³ ²Õ ñò. Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, ùî
îá’ºäíàëà âñþ çàñåëåíó ñëîâ’ÿíàìè òåðèòîð³þ
Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, öÿ ìåðåæà í³âåëþºòüñÿ ìåðå-
æåþ ³íôîðìàö³éíèõ êîìóí³êàö³é, ñòâîðåíîþ
êè¿âñüêèìè êíÿçÿìè â ìàñøòàáàõ óñ³º¿ Ðóñ³ (â
øèðîêîìó ðîçóì³íí³24). Ç ïî÷àòêîì óä³ëüíî¿
ðîçäðîáëåíîñò³, çàãàëüíîðóñüêà ìåðåæà ³í-
ôîðìêîìóí³êàö³é ç öåíòðîì ó Êèºâ³, âèòâîðå-
íà Ðþðèêîâè÷àìè, ðóéíóºòüñÿ ³ ðîçïàäàºòüñÿ
íà ðåã³îíàëüí³ òàê³ ìåðåæ³. Òîáòî óìîâ äëÿ óñ-
â³äîìëåííÿ ºäíîñò³ ï³âäåííîðóñüêèì íàñåëåí-
íÿì, à îòæå ³ âèíèêíåííÿ ºäèíî¿ åòí³÷íî¿ ñà-
ìîñâ³äîìîñò³, òóò ó òîé ÷àñ íå ³ñíóâàëî. Óìîâè
äëÿ ôîðìóâàííÿ çàãàëüíîï³âäåííîðóñüêî¿ ìå-
ðåæ³ ³íôîðìàö³éíèõ êîìóí³êàö³é âèíèêàþòü ó
ê³íö³ Õ²² ñò., ùî áóëî ïîâ’ÿçàíî ç íîâîþ ïî-
ë³òè÷íîþ ñèòóàö³ºþ. Òîä³, çà ñïîñòåðåæåííÿì
Ì. Áðàé÷åâñüêîãî, â³äáóâàºòüñÿ ôîðìóâàííÿ
“â ìåæàõ ìàéáóòíüî¿ Óêðà¿íè äâîõ ïîë³òè÷íèõ
³íòåãðàö³éíèõ öåíòð³â – çàõ³äíîãî (Ãàëè÷èíà ³
Âîëèíü) ³ ñõ³äíîãî (×åðí³ã³â)”, êíÿç³ ÿêèõ óï-
ðîäîâæ ê³íöÿ Õ²² – ² ïîëîâèíè Õ²²² ñò. “âå-
ëè ì³æ ñîáîþ íàïîëåãëèâó áîðîòüáó çà òå,
ùîá î÷îëèòè îá’ºäíóâàëüí³ òåíäåíö³¿ ó ìåæàõ
âñ³º¿ Ï³âäåííî¿ Ðóñ³”25. Áîðîòüáà ì³æ ï³âäåí-
íîðóñüêèìè êíÿçÿìè çà Êè¿â òà âëàäó íàä óñ³-
ºþ Ï³âäåííîþ Ðóññþ ³ îá’ºäíàëà ¿¿, âèä³ëèâ-
øè â îêðåìó ïîë³òè÷íó ñï³ëüí³ñòü, â³äì³ííó â³ä
Ðóñ³ Ï³âí³÷íî-Çàõ³äíî¿, Ï³âí³÷íî¿ é Ï³âí³÷íî-
Ñõ³äíî¿.

Ïî÷èíàº ñêëàäàòèñÿ òàêà ñï³ëüí³ñòü íà ï³â-
äí³ Ðóñ³ â 1180-õ ðð., êîëè çà Êè¿â çìàãàëèñÿ
îâðóöüêèé êíÿçü Ðþðèê Ðîñòèñëàâè÷ ³ ïðåä-
ñòàâíèê ÷åðí³ã³âñüêèõ Îëüãîâè÷³â Ñâÿòîñëàâ
Âñåâîëîäîâè÷ (ñï³âêíÿæèëè â Êèºâ³ ó 1181-
1194 ðð.), à çÿòü Ðþðèêà Ðîìàí Ìñòèñëàâè÷
âîëîä³â Âîëèííþ. Ï³ñëÿ ñìåðò³ Ñâÿòîñëàâà
Âñåâîëîäîâè÷à â 1194 ð. öÿ ñèñòåìà ïðàâë³ííÿ
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ðîçïàäàºòüñÿ, ïðîòå ñàìà â³äçíà÷åíà ñï³ëüí³ñòü
çáåð³ãàºòüñÿ, õî÷à é íàáóâàº íîâèõ êîíô³ãóðà-
ö³é. Ðîìàí Ìñòèñëàâè÷ ïî÷èíàº ç Ðþðèêîì
Ðîñòèñëàâè÷åì çìàãàííÿ çà Êè¿â, ó ÿêîìó éîãî
ñîþçíèêàìè ñïî÷àòêó âèñòóïèëè çíîâó æ ÷åðí³-
ã³âñüê³ Îëüãîâè÷³, ùî ï³çí³øå ïåðåòâîðèëèñÿ íà
ñóïåðíèê³â26. Ðîìàí Ìñòèñëàâè÷ ïðèºäíóº äî
ñâî¿õ âîëîä³íü Ãàëè÷èíó, à ïîò³ì âñòàíîâëþº
êîíòðîëü ³ íàä Êèºâîì, ÷àñòèíà æ ì³ñò ó Êè-
¿âñüêîìó êíÿç³âñòâ³ íàëåæàëà éîìó ùå äî öüî-
ãî27. Óòâîðþºòüñÿ “âåëè÷åçíå êíÿæ³ííÿ, ùî
ðîçêèíóëîñÿ â³ä Äí³ïðà äî Çàêàðïàòòÿ”28. Ñèí
³ íàñòóïíèê Ðîìàíà Äàíèëî Ãàëèöüêèé òåæ, ÿê
â³äîìî, íà ÷àñ ìîíãîëüñüêîãî çàâîþâàííÿ âîëî-
ä³â Ãàëè÷åì, Âîëîäèìèðîì ³ Êèºâîì. ×åðí³ã³â-
ñüê³ êíÿç³ òàêîæ ïåð³îäè÷íî çàõîïëþâàëè Êè¿â.
À ï³ñëÿ çàãèáåë³ Ðîìàíà Ìñòèñëàâè÷à Îëüãî-
âè÷àì ó 1210-1211 ðð. âäàëîñÿ çîñåðåäèòè â
ñâî¿õ ðóêàõ êîíòðîëü íàä óñ³ºþ Ï³âäåííîþ
Ðóññþ. Òîä³ ó Êèºâ³ êíÿæèâ ¿õ ë³äåð Âñåâîëîä
Ñâÿòîñëàâè÷ ×åðìíèé, à â Ãàëè÷³, Çâåíèãîðîä³
³ Âîëîäèìèð³ óòâåðäèëèñÿ ñèíè ²ãîðÿ Ñâÿòîñëà-
âè÷à29. Ïðàâäà, â íàçâàíèé ÷àñ ó ïîë³òè÷íîìó
æèòò³ ï³âäåííîðóñüêèõ êíÿç³âñòâ àêòèâíó ó÷àñòü
áðàëè ñìîëåíñüê³ Ðîñòèñëàâè÷³: çãàäóâàíèé
Ðþðèê Ðîñòèñëàâè÷, à ó 1220-õ ðð. êíÿæèëè
Ðîñòèñëàâè÷³ – Ìñòèñëàâ Ðîìàíîâè÷ òà Ìñòè-
ñëàâ Óäàòíèé, ïåðøèé ó Êèºâ³, à äðóãèé – ó
Ãàëè÷³30. Ïðîòå öå, ñóäÿ÷è ç óñüîãî, íå ïîðó-
øèëî ïðîöåñó âèîêðåìëåííÿ Ï³âäåííî¿ Ðóñ³ â
ñàìîñò³éíó åòíîïîë³òè÷íó ñï³ëüí³ñòü. Òèì á³ëü-
øå, ùî â åòíîêóëüòóðíîìó ïëàí³ Ñìîëåíùèíà
â³äð³çíÿëàñÿ â³ä Ï³âäåííî¿ Ðóñ³, ñòàíîâëÿ÷è
ºäèíå êóëüòóðíå ö³ëå ç ðåøòîþ ïðîòîá³ëîðóñü-
êèõ çåìåëü. Äî ðå÷³, íà ðîñ³éñüêèõ ³ á³ëîðóñü-
êèõ çåìëÿõ òîä³ òåæ ôîðìóþòüñÿ îñ³áí³ ïîë³òè÷-
í³ ñï³ëüíîñò³, çîêðåìà ç öåíòðàìè ó Ïîëîöüêó,
Íîâãîðîä³, Ñóçäàë³-Ðîñòîâ³-Âîëîäèìèð³31.

Ö³ ïîë³òè÷í³ îðãàí³çìè âèòâîðþþòü âëàñ-
í³ ìåðåæ³ êîìóí³êàö³é, ïîâ’ÿçàí³ ç ä³ÿëüí³ñòþ
äåðæàâíîãî àïàðàòó, ÿê³ ñïðèÿþòü ³íòåãðàö³¿ â
¿õ ðàìêàõ ãðóï çåìåëüíèõ åòíîñ³â åïîõè ðîç-
äðîáëåíîñò³, âêëþ÷àþ÷è âèíèêíåííÿ ºäèíèõ
åòí³÷íèõ ñàìîñâ³äîìîñòåé. À ö³ ñàìîñâ³äîìî-
ñò³ ôîðìóëþþòüñÿ åòí³÷íèìè åë³òàìè, ùî
ôîðìóþòüñÿ â êîæí³é ç íàçâàíèõ åòíîïîë³òè÷-
íèõ ñï³ëüíîñòåé ³ ñêëàäàþòüñÿ, ÿê ³ç çàêîð³íå-
íèõ ó ñâîþ çåìëþ ïîë³òè÷íèõ åë³ò (ùî ç’ÿâè-
ëèñÿ â åïîõó ðîçäðîáëåíîñò³), òàê ³ ç åòí³÷íî¿
ïðîòî³íòåë³ãåíö³¿ (âåðñòâè êíèæíèê³â), ÿêà
îáñëóãîâóº ïîòðåáè ïåðøèõ.

Âèíèêíåííÿ ºäèíî¿ åòí³÷íî¿ ñàìîñâ³äî-
ìîñò³ íà òåðèòîð³¿ Ï³âäåííî¿ Ðóñ³ âåëèêîþ ì³-
ðîþ áóëî íàñë³äêîì óñâ³äîìëåííÿ êíÿçÿìè
Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêî¿ ³ ×åðí³ã³âñüêî¿ çåìåëü
ñåáå ïðîäîâæóâà÷àìè ñïðàâè êîëèøí³õ ìîãóò-
í³õ êè¿âñüêèõ êíÿç³â. ßê çàçíà÷àº ß. ²ñàºâè÷,
“óêëàäà÷³ Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêîãî ë³òîïèñó
ââàæàëè, ùî Ãàëè÷ áóâ “äðóãèì Êèºâîì” –
ñïàäêîºìöåì òðàäèö³é ïåðøî¿ Êè¿âñüêî¿ äåð-
æàâè”32. ×åðí³ã³âñüê³ ë³òîïèñè òîãî ÷àñó äî
íàñ, íà æàëü, íå ä³éøëè. Ïðîòå, áåç ñóìí³âó,
áîðîòüáà çà “ñòîëüíèé” Êè¿â ³ âîëîä³ííÿ, ÿê
íèì, òàê ³ íàâ³òü ïåâíèé ÷àñ äàëåêèìè Ãàëè-
÷åì òà Âîëîäèìèðîì, ìóñèëè ñïðè÷èíèòè óñ-
â³äîìëåííÿ ÷åðí³ã³âñüêèìè êíÿçÿìè ñâîº¿ ïðè-
÷åòíîñò³ äî äîë³ âñ³º¿ Ï³âäåííî¿ Ðóñ³.
Êíèæíèêè Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêî¿ òà ×åðí³ã³â-
ñüêî¿ çåìåëü, ñë³äîì çà ñâî¿ìè âîëîäàðÿìè,
óñâ³äîìëþþòü ³ ôîðìóëþþòü çàãàëüíîï³âäåí-
íîðóñüê³ ïîë³òè÷í³ ³íòåðåñè é çàãàëüíîï³âäåí-
íîðóñüêó ñàìîñâ³äîì³ñòü åòí³÷íîãî òèïó. Öå
äîáðå âèäíî ç Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêîãî ë³òîïè-
ñó, óêëàäà÷³ ÿêîãî ïî÷èíàþòü âñ³ëÿêî ï³äêðåñ-
ëþâàòè ñâîþ “ðóñüê³ñòü”, ÷îãî ðàí³øå íå áó-
ëî33. Äî ä³¿ ïîë³òè÷íîãî ÷èííèêà, ÿêèé
ñïðè÷èíÿâ ëàìàííÿ çåìåëüíî¿ çàìêíóòîñò³, â
Ï³âäåííî¿ Ðóñ³ äîëó÷àâñÿ ôàêòîð ïîñò³éíèõ
ì³ãðàö³éíèõ ðóõ³â, ùî íîñèëè ìàÿòíèêîâèé õà-
ðàêòåð. Òàê³ ðóõè ç Ñåðåäíüîãî Ïîäí³ïðîâ’ÿ
íà Âîëèíü, Ãàëè÷èíó é Ïîë³ññÿ â³äáóâàëèñÿ
ï³ä òèñêîì êî÷³âíèê³â. Êîëè æ îñòàíí³õ â³ä-
ò³ñíÿëè âãëèá ñòåï³â, ìàëè ì³ñöå çâîðîòí³
ì³ãðàö³¿ â Ñåðåäíº Ïîäí³ïðîâ’ÿ34.

ßê íàñë³äîê, äæåðåëà ô³êñóþòü çì³íè â
ì³ñöåâ³é òîïîí³ì³ö³ é åòíîí³ì³ö³. Òàê, ç ê³íöÿ
XI² ñò. íàçâà “Ðóñü”, ÿêà äî öüîãî áóëà âëàñ-
íîþ íàçâîþ ëèøå Ñåðåäíüîãî Ïîäí³ïðîâ’ÿ òà
éîãî íàñåëåííÿ (ò. çâ. Ðóñü ó âóçüêîìó çíà÷åí-
í³)35, ÿê òîïîí³ì ³ ÿê åòíîí³ì ïîøèðþºòüñÿ íà
òåðèòîð³þ ñóñ³äíüî¿ ×åðí³ã³âñüêî¿ çåìë³ (×åðí³-
ã³â ç îêðóãîþ, äå ïðîæèâàëè “÷åðí³ã³âö³”36). Öå
ô³êñóº ²ïàò³¿âñüêèé ë³òîïèñ ï³ä 1187 ³ 1237 ðð.
òà Íîâãîðîäñüêèé ïåðøèé ë³òîïèñ íàéñòàðøî¿
ðåäàêö³¿ ï³ä 1180 ð.37. À ç ïî÷àòêîì XIII ñò. òî-
ïîí³ì “Ðóñü” ³ åòíîí³ì “ðóñü” (ó ìíîæèí³) /
“ðóñèí” (â îäíèí³) ðîçïîâñþäæóºòüñÿ é íà Ãà-
ëè÷èíó òà Âîëèíü (òåðèòîð³¿ ïðîæèâàííÿ “ãàëè-
÷àí” ³ “âîëîäèìèðö³â”-”âîëèíö³â”)38. Òîä³ æ
öåé åòíîí³ì ô³êñóºòüñÿ ³ íà Çàêàðïàòò³39.

Â³äîáðàæåííÿ ó äæåðåëàõ ïîøèðåííÿ òåð-
ì³íà “Ðóñü” ÿê âëàñíî¿ íàçâè ç Ñåðåäíüîãî
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Ïîäí³ïðîâ’ÿ íà ³íø³ çåìë³ òà ¿õ íàñåëåííÿ â³ä-
áèâàº óòâîðåííÿ âèùîãî, ³äåîëîã³÷íî ôîðìîâà-
íîãî, ð³âíÿ åòí³÷íî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ â ðàìêàõ
óñ³º¿ Ï³âäåííî¿ Ðóñ³. ² òîìó ï³ä 1201 ð. ë³òîïè-
ñåöü çàïèñàâ, ùî Ðîìàí Ìñòèñëàâè÷ (äèâ. âè-
ùå) áóâ “ñàìîäåðæöåì” “âñåÿ Ðîóñè”40. À îïè-
ñóþ÷è íàðàäó êíÿç³â ïðè ï³äãîòîâö³ äî ïîõîäó
íà ìîíãîë³â ó 1223 ð., ë³òîïèñåöü íàçèâàº “ñòà-
ð³éøèìè” â Ðóñ³ ãàëèöüêîãî, ÷åðí³ã³âñüêîãî ³
êè¿âñüêîãî êíÿç³â (“бо бhяху старhйшины в
Роускои земли”), òîáòî ãîëîâíèõ çåìåëüíèõ
êíÿç³â óñ³º¿ Ï³âäåííî¿ Ðóñ³41.

Íà òåðèòîð³¿ Ðîñ³¿ çàãàëüíîðîñ³éñüêèé åò-
íîí³ì, ïîõ³äíèé â³ä “Ðóñü”, ùî âèò³ñíèâ òàì-
òåøí³ çåìåëüí³ ñàìîíàçâè (“ðîñòîâö³”, “ñóç-
äàëüö³”, “ðÿçàíö³”, “â’ÿòè÷³”, “íîâãîðîäö³”,
“ïñêîâè÷³”), óòâåðäæóºòüñÿ ç ê³íöÿ Õ²²² –
XIV ñò., àëå âæå ó ôîðì³ “ðóññêèå”, ùî óò-
âîðåíà çà çîâñ³ì ³íøîþ ìîäåëëþ (“ðóñèí” ç
ñàìîãî ïî÷àòêó âèñòóïàëî ñóáñòàíòèâîì, “ðóñ-
ñêèé” æå ïåðâèííî áóëî àòðèáóòèâîì)42. Åò-
íîí³ì æå “ðóñü” / “ðóñèí” òàì í³êîëè íå âè-
ñòóïàâ ñàìîíàçâîþ, âæèâàþ÷èñü ðàí³øå ëèøå
îáìåæåíî â êàíöåëÿðñüê³é ìîâ³ ï³ä êè¿âñüêèì
âïëèâîì. Òîä³ æ åòíîí³ì “ðóñü” / “ðóñèí”
ïîøèðþºòüñÿ ³ â Á³ëîðóñ³, àëå óêðà¿íö³ íàçè-
âàëè á³ëîðóñ³â “ëèòâîþ” (³ “ëèòâèí” – â îä-
íèí³)43, òîáòî ï³äëåãëèìè Ëèòâè, â³äð³çíÿþ÷è
¿õ, òàêèì ÷èíîì, â³ä ñåáå44.

Åòíîí³ì “ðóñü” / “ðóñèí” áóâ âíåñåíèé
çàãàëüíîï³âäåííîðóñüêîþ ïðîòî³íòåë³ãåíö³ºþ
òà äåðæàâíèìè ä³ÿ÷àìè â ñåðåäîâèùå øèðîêèõ
ìàñ íàñåëåííÿ ³ ñïðèéíÿòèé íèìè ÿê ñàìîíàç-
âà. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ôàêòè âæèâàííÿ éîãî íà
âñ³õ ï³âäåííîðóñüêèõ çåìëÿõ, ³ äî òîãî æ, ó ñå-
ðåäîâèù³ ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ âåðñòâ, ó ï³ñëÿ-
ìîíãîëüñüêèé ïåð³îä, êîëè ö³ çåìë³ âèÿâèëèñÿ
ïîë³òè÷íî ðîç’ºäíàíèìè45. (Àäæå ñàìå ìîí-
ãîëüñüêå çàâîþâàííÿ ïðèâåëî äî ðîç’ºäíàííÿ
óêðà¿íñüêèõ çåìåëü, îñê³ëüêè âîíè ââ³éøëè äî
ñêëàäó ð³çíèõ ñóñ³äí³õ äåðæàâ. Ïðè÷îìó, ÿê-
ùî Ãàëè÷èíà ³ Âîëèíñüêî-Íàääí³ïðÿíñüê³
çåìë³ íà ïîð³âíÿíî êîðîòêèé ÷àñ îá’ºäíàëèñÿ â
1569 ð. çà Ëþáë³íñüêîþ óí³ºþ, òî Çàêàðïàò-
òÿ é Áóêîâèíà ³ äàë³ çàëèøàëèñÿ â³ä³ðâàíèìè
â³ä Óêðà¿íè. À îòæå ó ï³ñëÿìîíãîëüñüêèé ÷àñ
óêðà¿íñüêèé åòíîñ íå ì³ã óòâîðèòèñü.) Íàÿâ-
í³ñòü ºäèíîãî åíäîåòíîí³ìà º îñíîâíèì ³íäè-
êàòîðîì ³ñíóâàííÿ ºäèíî¿ åòí³÷íî¿ ñàìîñâ³äî-
ìîñò³ (çîêðåìà, âèùîãî ¿¿ ð³âíÿ), à îòæå ³
ºäèíîãî åòíîñó. Òîìó ìè ìîæåìî êîíñòàòóâà-

òè óòâîðåííÿ â Ï³âäåíí³é Ðóñ³ ó ê³íö³ Õ²² –
íà ïî÷àòêó Õ²²² ñò. ºäèíîãî åòíîñó. À îñê³ëü-
êè ñï³ëüíèì åíäîåòíîí³ìîì óñ³õ óêðà¿íö³â äî
XVIII ñò., à â çàõ³äíèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè äî ²
ïîëîâèíè ÕÕ ñò. – áóëà ñàìå íàçâà “ðóñü” /
“ðóñèí”, “ðóñèíè” (çì³íåíà íà “óêðà¿íö³” ó
Õ²Õ-ÕÕ ñò.)46, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî
öåé åòíîñ ³ áóâ óêðà¿íñüêèì. ßêðàç ÷åðåç öå
íàñåëåííÿ Çàêàðïàòòÿ é Áóêîâèíè, ïîë³òè÷íî
â³äîêðåìëåíèõ â³ä ðåøòè Óêðà¿íè àæ äî
ÕÕ ñò., çàâæäè çàëèøàëîñÿ “ðóñüêèì” ÷è
“ðóñèíñüêèì”, òîáòî óêðà¿íñüêèì (çà ïåðøîþ
ñàìîíàçâîþ óêðà¿íö³â, ùî ïðèéøëà íà ö³ çåì-
ë³ ç Ñåðåäíüîãî Ïîäí³ïðîâ’ÿ).

Ðîçãëÿäàþ÷è çàâåðøàëüíèé åòàï óêðà¿í-
ñüêîãî åòíîãåíåçó, ñë³ä, äóìàºòüñÿ, õî÷à á
êîðîòêî çóïèíèòèñÿ íà òÿãëîñò³ çàñåëåííÿ óê-
ðà¿íöÿìè öåíòðàëüíî-ñõ³äíîóêðà¿íñüêîãî Ë³ñî-
ñòåïó. Àäæå ïî÷èíàþ÷è ùå â³ä Ì. Ïîãîä³íà é
ïî ñüîãîäí³, ÷àñ â³ä ÷àñó ç’ÿâëÿþòüñÿ çàÿâè ïðî
çíèêíåííÿ óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ íà Ñåðåä-
íüîìó Ïîäí³ïðîâ’¿, Ïîä³ëë³ òà Ë³âîáåðåææ³
ï³ñëÿ ìîíãîëüñüêîãî çàâîþâàííÿ47. Ùîá ä³çíà-
òèñÿ, ÷è é ñïðàâä³ ö³ òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ 1240 ð.
ïîêèíóëî ñëîâ’ÿíñüêå íàñåëåííÿ, çâåðí³ìîñÿ
ñïî÷àòêó äî àðõåîëîã³÷íèõ òà ³ñòîðè÷íèõ ìàòå-
ð³àë³â. Ïî÷íåìî ç Êèºâà. Ìîíãîëüñüêèé ïî-
ãðîì ñïðàâä³ ïðèçâ³â äî âåëèêèõ ðóéíóâàíü
ì³ñòà ³ ð³çêîãî ñêîðî÷åííÿ ÷èñåëüíîñò³ íàñåëåí-
íÿ48. Ðàçîì ç òèì äóæå ñêîðî ³ â ñàìîìó Êè-
ºâ³, é íà éîãî îêîëèöÿõ æèòòÿ â³äðîäèëîñÿ.
Çîêðåìà, çàëèøêè êàì’ÿíèõ ñïîðóä, â³äáóäîâà-
íèõ äåðåâ’ÿíèõ æèòåë ³ ñàäèá, ìîíåòè, êåðàì³-
êó ²² ïîëîâèíè Õ²²² – XVI ñò. çíàéäåíî íà
òåðèòîð³¿ Âåðõíüîãî ì³ñòà, Ïîäîëó, Çàìêîâî¿
ãîðè, Ïå÷åðñüêà, Êëîâà, Âèäóáè÷³â, Äîðîãî-
æè÷³â49. Ïîä³áíèì áóëî ñòàíîâèùå ³ â íàâêî-
ëèøíüîìó Ë³ñîñòåïó. Òàê, ó Êè¿âñüê³é îáë. (â
ò. ÷. íà Ë³âîáåðåææ³) â³äêðèòî á³ëüøå 25 àð-
õåîëîã³÷íèõ ïàì’ÿòîê öüîãî ïåð³îäó (ñåëèùà,
ãîðîäèùà, ìîãèëüíèêè), â ×åðêàñüê³é îáë. –
8, íà ï³âäí³ Æèòîìèðùèíè – 11, ïîáëèçó Ïå-
ðåÿñëàâà – 4, ó Íàäïîð³ææ³ – 2 50. Ïðè÷îìó
çàëèøèëî éîãî ñàìå óêðà¿íñüêå íàñåëåííÿ.
ßêàñü ê³ëüê³ñòü òþðê³â â óêðà¿íñüêîìó Ë³ñî-
ñòåïó ³ ñïðàâä³ òîä³ ïðîæèâàëà51, àëå íàÿâí³ñòü
íà çíàéäåíèõ ïàì’ÿòêàõ êî÷³âíèöüêîãî åëåìåí-
òó, ÿê çàçíà÷àþòü àðõåîëîãè, “ì³çåðíà”, òîáòî
ïåðåâàæàëè ñëîâ’ÿíè52.

²ñòîðè÷í³ äæåðåëà XIV ñò. íà ï³âäåíí³é
Êè¿âùèí³ çãàäóþòü Á³ëó Öåðêâó, Ôàñò³â,
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Òðèë³ñè, Âåëèê³ Ãóëÿíèêè, Ìèêóëè÷³, Êîæàí-
êó òà ³í.53 Ó Ïåðåÿñëàâ³ íà ïî÷àòêó XIV ñò.
ô³êñóºòüñÿ îêðåìå êíÿæ³ííÿ; äåùî ï³çí³øå ïî
ðð. Ñóë³ ³ Ïñëó â³äíîâëþºòüñÿ îáîðîííà ë³-
í³ÿ54. Íà òåðèòîð³¿ ×åðí³ãîâî-Ñ³âåðùèíè â öåé
÷àñ òåæ ³ñíóâàëè äîñèòü ÷èñëåíí³ óä³ëüí³ êíÿ-
ç³âñòâà55. Òðèâàëî æèòòÿ é íà Ïîä³ëë³, íà-
ïðèêëàä, ó ë³òîïèñíîìó Ìåæèáîæ³, ïðî ùî º
çãàäêè â äæåðåëàõ ï³ä 1254-1255, 1366 ³
1395 ðð.56 Öå áóëà òåðèòîð³ÿ Áîëîõ³âñüêî¿
çåìë³, ùî çíàõîäèëàñÿ ó âåðõ³â’ÿõ Ï³âäåííîãî
Áóãà, Òåòåðåâà ³ Ñëó÷³. Ïðî ¿¿ çàõîïëåííÿ Äà-
íèëîì Ãàëèöüêèì ó ñåðåäèí³ Õ²²² ñò., ï³ñëÿ
âèõîäó ç-ï³ä éîãî ïîêîðè ì³ñöåâèõ êíÿç³â, ðîç-
ïîâ³äàº Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêèé ë³òîïèñ57. Íà
Ïîä³ëë³, äå ïðè òàòàðàõ ïðàâèëè íàùàäêè áî-
ëîõ³âñüêèõ êíÿç³â, ï³ñëÿ âõîäæåííÿ éîãî äî
ñêëàäó Ëèòâè ó XIV ñò. âèíèêàº ñàìîñò³éíå
êíÿç³âñòâî58. ²ñíóâàííÿ êíÿç³âñòâ íà Ïîä³ëë³,
Ïîäí³ïðîâ’¿ é Ë³âîáåðåææ³ ï³ñëÿ 1240 ð. ï³ä-
òâåðäæóº ôàêò ïðîæèâàííÿ òóò ñëîâ’ÿíñüêîãî
íàñåëåííÿ. ßê â³äçíà÷àþòü äîñë³äíèêè, “çì³íè
íàñåëåííÿ íå áóëî, õî÷à îêðåì³ ì³ãðàö³¿ ÷àñòè-
íè íàñåëåííÿ, áåçóìîâíî, ìàëè ì³ñöå”59.

Ïðî òÿãë³ñòü ñëîâ’ÿíñüêîãî íàñåëåííÿ â
Ñåðåäíüîìó Ïîäí³ïðîâ’¿ òà íà Ïîä³ëë³ ñâ³ä-
÷àòü ³ åòíîãðàô³÷í³ ìàòåð³àëè. Òàê, òðàäèö³éí³
óêðà¿íñüê³ ïîìåøêàííÿ Õ²Õ – ïî÷àòêó
ÕÕ ñò. öèõ ðàéîí³â äåìîíñòðóþòü ñïàäêîºì-
í³ñòü ç æèòëàìè äàâíüîðóñüêîãî ÷àñó â ìàòå-
ð³àë³, êîíñòðóêö³¿, ïðèéîìàõ áóä³âíèöòâà60.
Âîíè òàêîæ íåñóòü íà ñîá³ â³äáèòîê áàãàòîñîò-
ë³òíüîãî ñóñ³äñòâà óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ ç
êî÷³âíèêàìè. Ñàìå öå ñóñ³äñòâî çàêîíñåðâóâà-
ëî â öåíòðàëüíî-ñõ³äí³é ë³ñîñòåïîâ³é Óêðà¿í³
ì³í³òèï íàðîäíîãî æèòëà, ÿêèé ³ñíóâàâ ùå â
÷àñè Äàâíüî¿ Ðóñ³, íå äàþ÷è éîìó ðîçâèâàòè-
ñÿ, çîêðåìà, â á³ê çá³ëüøåííÿ ïëîù³, óñêëàä-
íåííÿ êîíñòðóêö³¿ é ïëàíóâàííÿ, ïîÿâè íîâèõ
ìàòåð³àë³â. Àäæå â óìîâàõ çàãðîçè òàòàðñüêèõ
íàïàä³â äîö³ëüíèì âèñòóïàëî íåâåëèêå, îäíî-
ïîâåðõîâå, ñïîðóäæåíå ç äåøåâèõ ï³äðó÷íèõ
ìàòåð³àë³â ïîìåøêàííÿ, ùî âèíèêëî ùå çà
äàâíüîðóñüêèõ ÷àñ³â, îñê³ëüêè áóëî íåïðèì³ò-
íèì, ³ éîãî ëåãêî â³äáóäîâóâàëè â ðàç³ ðóéíó-
âàííÿ61. Òÿãë³ñòü ñëîâ’ÿíñüêîãî íàñåëåííÿ íà
Ïîä³ëë³ é Ñåðåäíüîìó Ïîäí³ïðîâ’¿ çàñâ³ä÷ó-
ºòüñÿ ³ ñïàäêîºìí³ñòþ, ùî ïðîñòåæóºòüñÿ â
ðÿä³ åëåìåíò³â óêðà¿íñüêîãî íàðîäíîãî êîñòþ-
ìà (ñîðî÷êà, íåçøèòèé ïîÿñíèé îäÿã, ãîëîâí³
óáîðè òà ³í.) ³ ¿õ íàçâ Õ²Õ-ÕÕ ñò. ç îäÿãîì

íàñåëåííÿ öèõ ðàéîí³â äàâíüîðóñüêî¿ äîáè62.
Ïðî òå æ ñàìå ñâ³ä÷èòü ³ ôîëüêëîð. Òàê, ö³-
ëèé ðÿä òîïîí³ì³÷íèõ ëåãåíä ³ç Ñåðåäíüîãî
Ïîäí³ïðîâ’ÿ (ïðî íàçâè ð³ê Ñòóãíà òà Ëèá³äü,
Çì³ºâèõ âàë³â, óðî÷èùà Ðîçîðà, Çîëîòèõ Âî-
ð³ò, ìîãèë Ïåðåï’ÿò ³ Ïåðåï’ÿòèõà, ì. Áðîâà-
ðè òà ³í.), à òàêîæ ëåãåíä Êóçüìîäåì’ÿí³â-
ñüêîãî öèêëó, íåäâîçíà÷íî âêàçóþòü íà ¿õ
âèíèêíåííÿ òóò ó äàâíüîðóñüê³ ÷àñè63.

Íà òÿãë³ñòü íàñåëåííÿ â Ñåðåäíüîìó
Ïîäí³ïðîâ’¿ âêàçóþòü äîñë³äæåííÿ ìîâîçíàâ-
ö³â. Çîêðåìà, ç-ïîì³æ ãîâîð³â ï³âäåííî-ñõ³ä-
íîãî íàð³÷÷ÿ, ÿêå â ö³ëîìó ñôîðìóâàëîñÿ ëèøå
ó XVI-XVIII ñò., ñåðåäíüîíàääí³ïðÿíñüêèé
“íàëåæèòü äî ãîâîð³â äàâíüî¿ ôîðìàö³¿”64.
Òîáòî, çà äàâí³ñòþ â³í º ñèíõðîííèì ï³âí³÷íî-
ìó ³ ï³âäåííî-çàõ³äíîìó íàð³÷÷ÿì óêðà¿íñüêî¿
ìîâè, ÷àñ ôîðìóâàííÿ ÿêèõ ñÿãàº äàâíüîðóñü-
êîãî ïåð³îäó. Àðåàë ñåðåäíüîíàääí³ïðÿíñüêîãî
ãîâîðó îõîïëþº ×åðêàñüêó òà Ïîëòàâ-
ñüêó îáë., Êè¿âñüêó îáë. ï³âäåíí³øå Êèºâà,
ï³âí³÷ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ é Ê³ðîâîãðàä-
ñüêî¿ îáë., ï³âäåíü ×åðí³ã³âñüêî¿ ³ Ñóìñüêî¿
îáë.65 ßêáè öþ òåðèòîð³þ â ï³çíüîìó ñåðåä-
íüîâ³÷÷³ ïîâí³ñòþ çàñåëèëè âèõ³äö³ ç ðåã³îíó
ï³âäåííî-çàõ³äíîãî íàð³÷÷ÿ, ÿê öå òâåðäÿòü,
íàïðèêëàä, ïîñë³äîâíèêè Ì. Ïîãîä³íà, òî é
ãîâ³ð òóòåøíüîãî íàñåëåííÿ íàëåæàâ áè äî
öüîãî íàð³÷÷ÿ. Ì³ñöåâà ëþäí³ñòü áóëà äîñòàò-
íüî ÷èñåëüíîþ, ùîá çáåðåãòè ñâ³é ãîâ³ð íàâ³òü
â óìîâàõ ïðèáóòòÿ ÷èñëåííèõ ïåðåñåëåíö³â ³ç
çàõîäó ó XVI-XVII ñò., êîëè é ñïðàâä³ â³äáó-
âàëèñÿ øèðîêîìàñøòàáí³ ì³ãðàö³¿.

Ï³äòâåðäæóþòü òÿãë³ñòü íàñåëåííÿ â Ñå-
ðåäíüîìó Ïîäí³ïðîâ’¿ ³ äàí³ àíòðîïîëîã³¿.
Òàê, íåçâàæàþ÷è íà âåëèêó ãîìîãåíí³ñòü àí-
òðîïîëîã³÷íîãî òèïó òóòåøí³õ óêðà¿íö³â, ùî º
íàñë³äêîì ì³ãðàö³é XVI-XVII ñò., ó æèòåë³â
Ïîðîññÿ ô³êñóþòüñÿ äîñòàòíüî ÷³òê³ îçíàêè
“ñõ³äíî¿” äîì³øêè, ïîÿâó ÿêèõ ïîâ’ÿçóþòü ç
ðîçñåëåííÿì òóò ó äàâíüîðóñüêèé ÷àñ ÷îðíèõ
êëîáóê³â66.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íàáàãàòî ðóéí³âí³øè-
ìè çà ìîíãîëüñüêèé ïîãðîì 1239-1240 ðð.
äîñë³äíèêè ââàæàþòü òàòàðñüê³ ïîãðîìè ê³íöÿ
XV ñò. ³ íàñòóïíèõ äåñÿòèë³òü, ï³ñëÿ ÿêèõ íà-
ñåëåííÿ, õî÷à é íå çíèêëî ïîâí³ñòþ, àëå éîãî
ñóñï³ëüíå æèòòÿ ÿê ïåâíà ñèñòåìà áóëî çðóé-
íîâàíå, êóëüòóðà çàçíàëà çíà÷íèõ äåôîðìà-
ö³é67. ² íå âèïàäêîâî ñàìå ê³íöåì XV ñò. äà-
òóþòüñÿ ïåðø³ çãàäêè ïðî óêðà¿íñüêèõ êîçàê³â.
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Àäæå ÿêðàç òîòàëüíèé íàñòóï Ñòåïó íà Óêðà-
¿íó âèêëèêàâ äî æèòòÿ êîçàöòâî, ÿê ïîðóá³æ-
íå ñóñï³ëüíå óòâîðåííÿ, ïîÿâà ÿêîãî ñòàëà â³ä-
ïîâ³ääþ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà íà öåé
âèêëèê Ñõ³äíîãî Ñâ³òó68. Ñòîñîâíî æ ìàëî¿
çàëþäíåíîñò³ ë³ñîñòåïîâèõ óêðà¿íñüêèõ òåðèòî-
ð³é ó çàçíà÷åí³ ÷àñè, òî àíàëîã³÷í³ ÿâèùà â³äî-
ì³ â ³ñòîð³¿. ² â íàø ÷àñ Ñèá³ð, Ñàõàðà, Öåí-
òðàëüíà Àç³ÿ, ï³âí³÷ Êàíàäè, Àëÿñêà,
âíóòð³øí³ ðàéîíè Àâñòðàë³¿ º ñëàáî çàñåëåíè-
ìè, àëå âîíè âõîäÿòü äî åòí³÷íèõ òåðèòîð³é
â³äïîâ³äíèõ åòíîñ³â, ïîçíà÷àþ÷èñü ó ïåâíèé
ñïîñ³á íà êàðòàõ. Òàê ñàìî ë³ñîñòåïîâ³ çåìë³
Óêðà¿íè ó ïîìîíãîëüñüêèé ïåð³îä, áóäó÷è ñëà-
áî çàñåëåíèìè, âñå æ âõîäèëè äî ñêëàäó óêðà-
¿íñüêî¿ åòí³÷íî¿ òåðèòîð³¿. Äî òîãî æ, åòíîãå-
íåç óêðà¿íö³â íà òîé ÷àñ çàâåðøèâñÿ, ³ íàçâàí³
ïîä³¿ º âæå îäíèì ç åï³çîä³â ¿õíüî¿ íåïðîñòî¿
åòí³÷íî¿ ³ñòîð³¿.
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In the 12th century two "integrating centers" at the territory of Ukraine had intensified their integrating activi-
ty - the Haluch-Volynian and Chernigiv and joined their efforts in struggling for the Kyiv principate. Thus, the
new ethno-political unity was formed. The Northern and the North-Eastern lands of Rus had separated themselves
from Êyiv establiching their own ethno-political unions. The appearance of the separate ethno-political union at the
territory of the South Rus resulted in the formation of the common South-Russian communication systems, includ-
ing the information system; and common South-Russian ethnoces elite had emerged. This, in its turn, had led to
the formulation and common usage of such ethnonym as "Rus" (plural) /"Rusin" (singular) as a self-name at the
end of the 12th and the beginning of the 13th centuries. The appearance of the unified name for the whole South
Russian lands at the end of the 12th and the beginning of the 13th century witnessed to the fact that the ethnic
formation process was nearing completion at that time. The ethnonym was in use as the self-name of all Ukrainians
up to the first half of 18th century, and probably later.


