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Д О  П И Т А Н Н Я  П Р О  Е Т Н О М О В Н У  Н А Л Е Ж Н ІС Т Ь  
С Х ІД Н О Є В Р О П Е Й С Ь К И Х  Я С ІВ  У  д о м о н г о л ь с ь к и й

П Е Р ІО Д

о найменш вивчених народів, які мешкали в степах Східної Європи
за доби середньовіччя, належать південноруські яси. Немає точних ві
домостей про ареал розселення цього етносу, невідомо, з якою час

тиною салтівського населення слід пов’язувати походження його. Тому й 
постає питання: до якої етномовної спільності XI — початку XIII сг. належа
ли яси? Писемні джерела містять про ясів небагато інформації, однак це 
не робить проблему нерозв’язною.

Найбільш вірогідну інформацію про південноруських ясів містять 
давньоруські й перські тексти; правдивість інших джерел викликає сумнів. 
Уперше згадка про ясів зустрічається в тій частині давньоруського літопису, 
де описуються події 965 р., зокрема, похід Святослава проти хозарів. Однак дове
дено, що то були кавказькі яси, під якими слід розуміти аланів. Вдруге яси 
згадуються під 1116 р., коли Ярополк, син Володимира Мономаха, пішов на 
“Дон” проти половців, де захопив половецькі міста Шарукань (Чешуїв), 
Сугрів та Валін. Внаслідок цього Ярополк “ясы поймав с собою приведе, и 
ж н у  полони себя Ясьппо”. У літопису ще сказано, що нова дружина Ярополка 
була “некого князя дщерь”. З цим повідомленням перегукується інше, де йдеть
ся про похід проти половців Мономаха 1111 р. на “Дон”, під яким чимало 
дослідників розуміють Сіверський Донець. Саме тоді Русь уперше захопила 
половецькі фортеці Шарукань і Сугрів. Був день великого посту, і мешканці 
Шарукані зустріли воїв Мономаха вином та рибою. Ю. Кулаковський, аналізую
чи обидва повідомлення, виснував, що населення Шарукані, Сугрова й Балі- 
на було християнським і складалося з ясів [Кулаковский 1898,17—Щ .

Після цих походів яси починають згадуватися на Русі. Під 1146 ро
ком вдруге фігурує дружина Ярополка Олена Яська, яка перенесла “князя
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свого Ярополка из гробнице в церковь святого Андрея”. Літопис описує 
вбивство 1174 року князя Андрія Боголюбського його ключником Анба- 
лом Ясином. Цей злочин було скоєно за намовою бояр Кучковичів, роди
чів першої дружини А. Боголюбського й за участю його останньої дружи
ни, болгарки. 1182 року за Іпатіївським літописом “князь киевский Свя
тослав Всеволодович ожени 2 сына, за Глеба поя Рюриковну, а за Мсти
слава Ясыню из Володимеря Суждальского Всеволожно свесть” [Ипатьев
ская... 1843, 125\. Згадувана тут Ясиня, як випливає з тексту, була сестрою 
дружини Всеволода Юр’євича, теж Ясині. Це дозволяє припустити, що 
переселення Ярополком у 1116 році ясів на Русь та подальші згадки про 
них на Русі — взаємопов’язані події. Ось майже й усі відомості про ясів в 
давньоруському літопису. Яси як існуючий народ згадуються в давньо
руському перекладі “Історії іудейської війни” Иосифа Флавія. Автор пе
рекладу, який жив на рубежі XII—XIII ст., писав: “Язык же ясески ведо
мо есть, яко от печененьска рода родися, живуще подле Таны и Меот- 
ского моря” [Мещерский 1958, 454\.

Давньоруські дані підтверджують перські історики XIII—XV ст. Во
ни розповідають про походи монгольських полководців на початку XIII ст. і 
згадують народи, які зазнали нападу від них. Джувейні (друга половина 
XIII ст.) називає території, підкорені Бату: “...Землі кипчаків, аланів, асів, 
русів та інші країни, як то: Булгар, М.к.с. та інше” [Тизенгаузен 1941, 21]. 
В іншому місці він перелічує народи в такому порядку: “Булгар, країна 
асів та Русь” [Тизенгаузен 1941, 22].

Цікаву інформацію про східноєвропейських асів знаходимо в Рашід- 
ад-діна (XIII — XIV ст.). Він свідчить, що монголи на чолі з Субадаєм та 
Менгу-кааном двічі спустошували землі асів. Під час другого походу вони 
зустріли запеклий опір кипчакського еміра Бачмана з роду ольбурік та 
еміра асів Качір-укуле. Монголи довго переслідували кипчаків та асів і 
лише збіг обставин дозволив їм остаточно розбити їх на березі Волги [Ти
зенгаузен 1941, 35~36\.

Про асів згадує і автор XIV ст. Казвіні. У “Вибраній історії” він пи
ше, що за велінням Чингісхана старшому його синові Туші(-Джбчі) “дові
рені були області Хорезм, Дешт-і-Хазар, Булгар, Саксін, алани, аси, ру- 
си, Мікес, баппсірди”. У XV ст. Єзді писав про монгольських полководців: 
“Усією цією областю до (землі) асів, русів, черкесів, Криму, Азака та Бул
гара вони заволоділи через деякий час, після багатьох битв” [Тизенгаузен 
1941, 90, 144-145, 219, 248\ .

Наведені уривки засвідчують, що аси перських авторів та яси давньо
руського літопису — один і той самий народ. Аси мешкали в степах між 
Кавказом і Руссю та Руссю і Волзькою Болгарією. Перські автори чітко 
відрізняли асів від кавказьких аланів та кипчаків.

Отже, південноруські аси (яси) -  окремий народ, походження якого 
становить наукову проблему. Дослідники щодо цюго дотримувалися діамет
рально протилежних поглядів. Одні вбачали в ясах іранський народ, другі -  
тюркомовний, а треті так і не сформували остаточної думки щодо них.

Найбільш поширене припущення про іраномовність південнорусь- 
ких ясів. В.Ф. Міллер доводив, що кавказьких аланів знали в давньоруському 
літопису під ім’ям “яси”. Іраномовність кавказьких аланів-ясів ні в кого не 
викликала сумніву, тож робився висновок про іранське походження ясів. 
У донських ясах В.Ф.Міллер вбачав прямих нащадків сарматів [Миллер 
1887, 67-68].
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На початку XX ст. біля Харкова у верхній течії Сіверськош Дінця поча
ли досліджувати пам’ятки салтівської культури, носіями якої вважають ала- 
нів, що переселилися на Донець з Північного Кавказу ще у VIII ст. Через що 
у дослідників з’явилася можливість по-новому поглянути на походження 
ясів. Ю.В.Готьє чи не перший вбачив у літописних ясах нащадків носіїв сал
тівської культури [Готье 1927, 46\, і ця думка надовго утвердилася в науці

Однак за радянського часу кілька десятиріч фахівці з етнічної історії 
перебували під впливом академіка М.Я.Марра. Тож стає зрозумілим, чому 
В.В. Мавродін назвав яське населення половецьких містечок болгарами. Бо 
воно, на його думку, походило від сарматів-аланів. Дослідник не вбачав 
особливої різниці між тюркомовними болгарами й іраномовними аланами 
[Мавродин 1940, 38}. Безпідставність цих висновків довів час.

У середині 50-х років археологи висловили припущення, що салтівська 
культура в басейні Сіверського Дінця мала два локальні різновиди: пів
нічний — лісостеповий та південний -  степовий. На їхню думку, це вик
ликано її етнічною строкатістю. З чого випливало, що на північ від Хар
кова мешкали алани, а на південь — болгари. Головним доказом на ко
ристь цього була відмінність поховальних споруд серед носіїв салтівської 
культури [Ляпушкин 1958, 147\. Слід додати, що ясів XI — XII ст. дослід
ники розглядають як нащадків носіїв салтівської культури і пов’язують їх са
ме з аланами. Однак історики локалізують ясів на південь від Харкова, де 
й досі не виявлено пам’яток, які можна б пов’язати з аланами VIII — X ст. 
Ця розбіжність спонукала С.О. Плетньову назвати південноруських ясів 
нащадками аланів і болгарів хозарських часів, що, втім, не завадило їй 
вважати ясів аланами [Плетнева 1988, 26—27\.

В останні роки І.М. Мізієв та його прихильники висловлюють сумніви 
щодо іраномовності як кавказьких, так і південноруських ясів. За ним, 
яси — тюркомовний народ, і на підтвердження він висуває ряд аргументів, 
вартих особливої уваги. Першим аргументом на користь тторкомовності 
ясів (асів) прибічники І.Мізієва вважають поширення терміна “ас-яс” се
ред тюркомовних народів [Мизиев 1986, &5]. Однак попередній аналіз за
свідчує безпідставність цих тверджень. Досить вагомі докази висувають 
лише прихильники іраномовності асів-ясів.

Одними з перших розпочали ці наукові пошуки М.Фасмер і В.Ф.Міллер. 
Ще у XIX ст. вони виводили етнонім ас від асу, що мовою “Авести” означає 
“швидкий, моторний” [Миллер 1887, 38\. В.Мінорський вважав, що тер
мін ас через проміжну форму аре пов’язаний з сарматським етнонімом аорси 
[Минорский 1963, 193—194}. На думку Ю.С.Гаглойті та угорського дослід
ника Р.Кальмана, племінна назва сарматів язиги ідентична назві яси 
[Гаглойти 1967, 78; Kalman 1977, 8—Щ.

Правильність наведених етимологій важко перевірити. Тому постає 
природне питання: де, коли і за яких обставин уперше згадується народ або 
плем’я асіР. При цьому слід зазначити, що термін ас набув поширення за 
середньовіччя, хоч є дані про подібний етнонім у іраномовних народів ще до 
нової ери. Проте значна часова відстань не дозволяє пов’язати повідомлення 
греко-римських авторів з інформацією істориків та географів середньовіччя. 
Що спонукає вкрай обережно користуватися даними античних джерел.

Перша вірогідна інформація про асів відноситься до VII ст. У “Вір
менській географії” згадується народ аштігор, який натоді мешкав на 
Кавказі [Патканов 1883, 30\. На думку В.Мінорського, терміном аштігор
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позначалися західні алани, а сама ця назва — вірменська передача імені 
ас-дігор, тобто осетинів-дігорців [Minorsky 1937, 445\.

На початку X ст. арабський автор Ібн Русте писав: “Алани складають
ся з чотирьох племен, але пошана та царство у них належать племені, яке 
має назву д.хсас”. В. Мінорський пропонує джас розглядати як ржас, що є 
еквівалентом осетинського словосполучення рухс-ас — “світлі аси” [Ми- 
норский 1963, 22 Д. Інформація Ібн Русте дозволяє вважати, що з початку 
X ст. серед кавказьких алйнів почесне місце належало асам. Слід зазначи
ти, що повідомлення Ібн Русте — єдина згадка арабо-перських авторів до- 
монгольської доби про кавказьких асів. Аланське населення Кавказу в їх
ніх записах довгий час визначалось як al-lan. Лише з XIII ст. одночасно з al
ign починає вживатися назва Ss.

У середні віки аси жили не тільки на Кавказі, але й у Середній Азії. Бі- 
руні (947 — 1048) повідомляє, що зміна течії Амудар’ї спричинила затоплення 
багатьох областей, мешканці яких переселилися до Каспійського моря. Далі 
Біруні додає: “Це рід аланів та асів і мова їхня зараз змішана з хорезмійської 
та печенізької”[Волин 1941, Щ. З інформацією Біруні перегукується повідом
лення Масуді (X ст.) про мусульман арсіїв на службі в хозарського правителя. 
Масуді повідомляє, що раніше вони мешкали в околицях Хорезму, звідки пе
реселилися через війну та чуму. Це спонукає згадати припущення В. Мінор- 
ського, що етнонім ас через проміжну форму аре пов’язаний з сарматським 
племенем аорси [Минорский 1963, 193-194\.

Таким чином, етнонім ас хронологічно випереджає давньоруський або 
угорський варіант яс. На Русі етнонім яс відомий не пізніше XI — XII ст., 
про що свідчить згадка в давньоруському літопису, де яси вперше згаду
ються у зв’язку з походом Святослава проти хозарів на Кавказ (965 р.).

Слід додати, що варіант яс набув поширення і серед угорців. В.І. Ла- 
манський показав, що угорська форма jasz не похідна від yisz, вживаного 
на позначення стрільця. За ним, угорське jasz та давньоруське яс походять 
від кореня ас, синоніма слова алан [Ламанский 1902, 119[. Як відомо, 
угорці ще в IX ст. належали до народів хозарського культурного кола. То
му є підстави вважати, що варіант яс угорці й русь могли запозичити від 
хозарів або болгарів, мови яких у VII — X ст. набули поширення в степах 
Східної Європи. Зрештою бачимо, що назва південноруських ясів пов’я
зана з Північним Кавказом, де існував значний іраномовний пласт насе
лення, відомий з писемних джерел як алани або яси (аси).

Прихильники тюркського походження південноруських ясів як ще 
один доказ на підтвердження цього наводять дані про останню дружину 
Андрія Боголюбського, причетну до вбивства свого чоловіка. П.Бутков 
називає її Ясинею, яка “бе-бо Болгарка родом”. При цьому він посилається 
на В.М. Татищева й на давньоруський літопис [Бугков 1825, 326—32Д. Однак 
згадки, що остання дружина А. Боголюбського була Ясинею, ні в В.М. Тати
щева, ні в жодному списку літопису немає. Андрій Боголюбський справді 
мав двох дружин; остання з них могла вийти за нього заміж після походу 
князя на Каму (1164 р.). Серед убивць А. Боголюбського були Анбал Ясин та 
Яким Кучкович, брат першої дружини князя. У літопису їхні імена згаду
ються разом, що змусило П. Буткова чи його інформаторів хибно вбачити 
в них двох одну людину. Звідки й висновок, що Андрія Боголюбського вбив 
Ясин, брат дружини князя. Походження дружини при цьому не уточню
валось. Отже, твердження, ніби остання дружина Андрія Боголюбського і 
болгарка, і ясиня, — непорозуміння.
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Останнім доказом на користь тюркомовності південноруських ясів 
наводилася фрагмент з давньоруського перекладу “Історії іудейської війни” 
Иосифа Флавія: “...язык же ясески ведомо есть, яко от печениженьска рода 
родися...” [Мещерский 1958, 454\. Цей уривок у Й.Флавія мав вигляд: 
“...народ алани є скіфське плем’я, яке мешкає біля Танаїсу та Меотійського 
озера”. Можна пристати на думку В.Ф.Міллера, що “через намагання, яке 
було взагалі властиво середньовічним письменникам, ототожнювати сучасні 
їм назви народів зі стародавніми скіфи тут замінені печенігами, а алани 
ясами, які у XII ст. були добре відомі на Русі” [Миллер 1887, 40-4Д. Слід за
значити, що для перекладача кінця XII -  початку XIII ст. печеніги були 
таким самим маловідомим народом, як і скіфи. Ототожнення ясів з аланами 
лише підтверджує здогад про іраномовність південноруських ясів.

Сказане дозволяє припустити, що назви половецьких міст, основне 
населення яких становили яси, могли пов’язуватися з аланами. Ще у XIX ст. 
В.Ф. Міллер вбачав у назві Сугрів трансформоване на слов’янському груші 
осетинське Сург гау, тобто “Червоне село” [Миллер 1887, 67]. Однак ця ети
мологія суперечить висновкам В.М. Татищева й М. Арістова, на думку яких 
назви міст Шарукань (Асеніва града) та Сугрів походили від імен половецьких 
ханів, що цими містами володіли [Татищев 1963, 25% Аристов 1877, 10].

Через це особливий інтерес становлять імена згаданих половецьких 
ханів. Ім’я хана Асеня (Осена) в давньоруському літопису згадується під 
1082 та 1107 роками. Деякі дослідники вважають, що ім’я хана Асень свід
чить про його яське походження [Абаев 1979, 281]. Аналогічної думки до
тримувався О.О. Спицин, який вважав, що в назві “Асенів град” прямо 
відчувається етнічне ім’я [Спицын 1907, Z5], Проте наведені версії носять 
гіпотетичний характер і фактами не підтверджуються.

Цікаве ім’я іншого половецького хана Шарукана. На думку О. Пріца- 
ка, слово Шарукан має не іранське чи тюркське походження, а протомон- 
гольське. Він вважає, що до половецького етнополітичного об’єднання, крім 
кипчаків та аланів, входили й протомонголи, які серед донецьких полов
ців посідали досить вагоме становище. Тому ім’я династії половецьких ха
нів Шарукан доцільніше перекладати з монгольської як “дракон” [Pritsak 
1982, 385]. І тоді стає зрозуміло, чому давньоруський літописець назвав 
місто Шарукань — Чешуєвим: ця назва була перекладом родового імені 
половецьких ханів. Ймовірно, що згадка про Чешуїв збереглася в назві 
Змійова біля Харкова; саме там давньоруський літопис локалізує столицю 
половців Шарукань. Отже, припущення про яське походження імен по
ловецьких ханів Асеня та Шарукана не переконливі.

Однак є вагомий аргумент на користь іранського походження півден
норуських ясів. Йдеться про яські імена, згадувані на Русі після подій 1116 
року. Як відомо, 1116 року Ярополк “приведе с собою ясы” на Русь, які доти 
мали місцем проживання “Сугров, Шарукань, Балин и сёл много” [Ипатьев
ская... 1843, 29Д. Натоді Ярополк був Переяславським князем, і можна при
стати на думку М.Костомарова, що полонених ясів оселили в Переяславсь
кому князівстві [Костомаров 1872, 186]. 1132 року помер Мстислав І і київсь
ким князем став Ярополк Володимирович. Проте князював він недовго, бо 
1139 року помер. Літопис повідомляє, що 1116 року Ярополк одружився з 
донькою яського князя, яка згадується під 1145 роком як Олена Яська. Проте 
й інші представники ясів посідали на Русі значне соціальне становище. Під 
1174 роком згадується вбивця Андрія Боголюбського Анбал Ясин, його 
ключник. А під 1182 роком йдеться про двох сестер Ясинь, одну з яких відда
ли за Мстислава, сина київського князя Святослава Всеволодовича, а друга
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була дружиною князя Всеволода Юр’євича із Володимира-Суздальського 
[Ипатьевская... 1843, 25\.

Олена Яська була “некого князя дщерь”, отож не дивно, що вона та 
її родичі посідали на Русі почесне місце. Є підстави вбачати в ясах, згаду
ваних літописом в 1145, 1174 та 1182 рр., нащадків тих ясів, яких Ярополк 
1116 року переселив з “Дону”. Писемні джерела не повідомляють про якесь 
масове переселення аланів з Кавказу, тому припущення деяких дослідни
ків ніби яси на Русі північнокавказькош походження малопереконливе [Но
восельцев 1968, 216[.

Ім’я Анбала Ясина в різних списках літопису подається як Амбал та 
Анбал. Ще В.Ф. Міллер витлумачив це слово з осетинської як “товариш” 
[Миллер 1887, 68\. При цьому форма Амбал відповідає нормам іронського 
діалекту, а Анбал — дігорського.

Отже, є підстави пов’язувати походження південноруських ясів XI — 
поч. XIII ст. з іраномовною салтівською людністю, яка ще у VIII—X ст. 
мешкала в басейні Сіверськош Дінця. Майже всі дослідники локалізують ясів 
половецької доби південніше Харкова, де, на думку археологів, у хозарські 
часи не було іраномовною аланського населення. З аланами традиційно по
в’язують катакомбні поховання, поширені у верхній течії Сіверського Дінця і 
майже відсутні в районах, де в XI -  XII ст. мешкали яси. Ймовірно, що тут 
йдеться про поширення в хозарські часи іранських діалектів не лише серед 
катакомбників. Проте це лише припущення, бо регіон, про який ідеться, ар
хеологічно вивчений вкрай слабо. І в майбутніх дослідженнях мають взяти 
участь не тільки представники історичних дисциплін.

Слід зазначити, що дані писемних джерел і висновки археологів не 
завжди збігаються. Це добре видно з донецького матеріалу. Але відомо, 
що після падіння Хозарської держави салгівське населення залишило 
землі у верхній течії Сіверського Дінця. Те ж населення, яке лишилося в 
середній течії, стало відомим у давньоруських і перських текстах під наз
вою ясів (асів). В XI ст. донецькі яси увійшли до половецького політичного 
об’єднання, тож зрозуміло, чому давньоруські літописи називали все на
селення Половецького степу половцями. Лише ПІД 1116 роком літописець 
обмовився, назвавши населення Шарукані, Сугрова та Баліна ясами.
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