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О л е к с а н д р  М о ц я

ЯК РУСЬ СТАВАЛА УКРАЇНОЮ

У свій час відомий філософ І. Кант відзначив, що дефініція може й 
повинна бути сформульованою лише в кінці кожного дослідження1. В 
нашому випадку таке коротке визначення слід оформити наступним чином: 
“Руська земля” -  це, в першу чергу, південноруський регіон розселення 
східних слов’ян в часи Київської Русі. Адже інформація про використання 
цього терміну в історично-географічному відношенні для півдня 
східнослов’янської ойкумени приблизно у два рази перевищує його 
сприйняття як назви всього цього етнічного масиву на теренах Східної 
Європи на рубежі І-ІІ -  початку II тис. н. е. На інших локальних 
східноєвропейських територіях його використання майже не зафіксовано. У 
цій невеликій за обсягом праці немає можливості в повній мірі обгрунтувати 
наявні дані про те, що в давньоруський час для північної зони 
східнослов’янської ойкумени стабільно використовувалася назва “вся 
Новгородская область”, а для північного сходу -  “Залесье”. “Русь -  Руська 
земля” термінологічно, і в першу чергу, відносилася до півдня розселення 
східних слов’ян.

Однак це не була статична й незмінна модель сприйняття 
навколишнього світу протягом кількох століть. Ситуація досить суттєво 
змінилася після навали орд Батия в першій половині XIII ст. Тож спробуємо 
розглянути ті історичні зміни, котрі відбулися в даному європейському 
регіоні вже після згаданої глобальної катастрофи, звичайно, в руслі 
висвітлення задекларованої теми.

Ближче до середини XIII ст., вірогідно, при дворі на той час вже 
померлого князя Ярослава Всеволодовича, у Переяславлі Заліському, 
чернець-книжник з Південної Русі (мабуть, із Галича) створює “Слово о 
погибели Русской земли”2. У цьому літературному творі середньовічних 
часів характеристика й межі “Руської землі” визначаються таким чином:

“О св’Ьтло світлая 
и красно украшена 
земля Руськая!
И многими красотами удивлена еси...
Отс’Ьле до Угоръ, 
от Угоръ и до Ляховъ,
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от Ляховь до Чеховь,
от Чеховь до Ятвязи
и от Ятвязи до Литвы,
от Литвы до Німець,
от Німець до Корелы,
от Кор*Ьлы до Устюга,
гд'Ь тамо бяху Тоймичи погаиии
и за Дыщючимъ моремъ.
крестияньскому От моря до Болгарь,
от Болгарь до Буртасъ,
от Буртасъ до Чемерись,
от Чемерись до Мордьви -
то все покорено было богомь

крестияньскому языку поганьскыя страны”3.
Цей твір у багатьох історичних працях приводиться як аксіоматичне 

підтвердження тези про стабільні просторові межі та етнічну єдність східних 
слов’ян на протязі тривалого відрізку часу у перші століття II тис. н. е. на 
більшій частині Східної Європи. Але тут ми лише відзначаємо факт появи 
вказаного твору не у домонгольську, а вже у післямонгольську добу. 
Одночасово й закономірно виникає питання: а чи дійсно “Руською землею”, 
або “Руссю” постійно і незаперечно іменували всю вказану зону євроазійсь- 
кого материка? На нашу думку, -  ні.

Для висвітлення ситуації в післямонгольський час використаємо 
інформацію Іпатієвського, Лаврентієвського та Радзивіловського літописів, 
в яких найбільш повно відображені події на південноруських територіях, а 
доповнить їх свідчення Новгородський перший літопис -  тобто, буде 
проведений своєрідний “погляд з боку” на південну територіальну ситуацію 
в східнослов’янській ойкумені в другій половині XIII ст. та в більш пізніші 
часи.

Із зарубіжних джерел у цьому відношенні (ще один “погляд з боку”) 
найбільш доцільно використати свідчення де Плано Карпіні, який в 1246 р. 
перебував у ставці монгольського зверхника, а? направляючись до неї, якраз 
і проїздив через південноруські землі. До країни “Руссія” він включає. Київ 
(називає його столицею) з Черніговим, Волинь (володимир-волинський 
володар Василько іменується князем “в РуссГї”), Галицьку землю (князя 
Данила названо “королем руським”), а також Володимиро-Суздальську 
землю (“повернулися в землю Суздальську в Руссії”). А про великого князя 
володимирського Ярослава повідомляється, як про князя “в певній частині
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Руссії, котра називається Суздаль”, абож “руський князь Ярослав із 
Суздаля”4.

Звертаючись до давньоруських вищевказаних літописів, слід 
відзначити, що Поволжжя, як Русь в географічному розумінні, згадується 
вже в 1238 р., тобто після розгрому місцевих князів східними 
завойовниками, захоплення та сплюндрування їх володінь: “...а иным же 
княземь Бь повелі жити члколюбиемь своимь. в Рускои. зем лі 
хрстыяньскаго ради языка”. Згідно з Лаврентієвським літописом, після 
поїздки в 1243 р. до Батия великого князя Ярослава, хан його та 
супроводжуючих мужів прийняв привітно і, проводжаючи по тому, 
виголосив свій вердикт: “Ярославе бути ты старій всем князем в Руском 
языце. Ярослав же вьзвратися в свою землю с великою чстью”. Він так і 
залишився правити у Поволжжі, а в Києві його посадником став боярин 
Дмитро Єйкович. В цьому сюжеті інформація літописця співпадає із 
вищеприведеними свідченнями де Плано Карпіні.

А вже в Новгородському першому літописі молодшого ізводу під 
1245 р. повідомляється про смерть в Орді Михайла Чернігівського та 
воєводи його Федора. Князь до того тримав Київ, куди спочатку й прийшли 
посли від Батия: “Бысть нахождение поганых татаръ на землю Рускую”.

В наступному, 1246 р. в ставку до завойовників приходить сам Данило 
Галицький, де проявляє свої дипломатичні здібності на такому високому 
рівні, що Батий признає його як свого, тобто, татарином. Але літописець 
робить свій висновок: “О зл іє  зла честь Татарская. Данилови 
Романовичю. князю бывшоу великоу. обладавшоу Рускою землею. 
Киевомъ и Володимеромъ. и Галичемъ. со братомъ си инім и странами. 
ньнгЬ сідить. на кол ін оу. и холопомъ называется...егож отць б і  царь 
в Роускои земли иже покори Половецькоую землю, и воева на иные 
страны все”. Тут Галицька земля чітко розглядається як складова частина 
Руської, в географічному відношенні, чого в більш раніші часи в більшості 
випадків не прослідковується.

Поволжжя і Подніпров’я розглядаються як окремі території в 1249 р., 
коли зі ставки монголо-татар приїхали князі Олександр та Андрій, де їм 
було наказано, щоб перший з них їхав до Києва й володів всією “Руською 
землею”, а другий сів у Володимирі. Про Русь в цілому говориться в 
новгородському повідомленні під 1251 р., коли, сповіщаючи про смерть 
Олександра Невського, місцевий літописець відзначає, що князь багато сил 
поклав за Новгород Великий, Псков і всю “землю Руську”. Це повторюється 
і під 1263 р. Але автор абстрагується від південного регіону в 1257 р. у
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повідомленні, що з Русі прийшла тривожна звістка про бажання татар 
накласти данину і на Новгород.

Про південний регіон мова йде в Іпатієвському літописі під 1259 р., 
коли, описуючи будівництво Холма -  нової столиці Данила Галицького, 
літописець відзначає, що його монголо-татари взяти не змогли, коли Батий 
захопив всю Руську землю.

Прослідковується поширення назви “Русь” у східному напрямі у 
Лаврентієвському літописі під 1284 р.: “...не осталъ єси в Руси избывъ в 
Воронежьскых л*ЬсЬх того д’кля что розбити”. Слід тут вказати на те, що 
під останньою назвою розуміють територію у верхів’ях р. Воронеж -  лівої 
притоки Дону. А в 1293 р., за тим же літописом, Поволжжя і район Оки вже 
чітко відносяться до Русі: “Татар ов'й же взяша Володимерь.
Переяславль. Москву. Волокъ. и всЬх градов...и много зла створиша в 
Рускои земли”.

Москва та інші північно-східні території ще чіткіше починають 
фігурувати як частина Русі в першій половині XIV ст.: під 1316 р.: “...того 
же л'Ьта поиде князь Михаило изъ Орды в Русь, ведыи с собою 
Татары...Услышавше же новгородци сь княземь Афанасьемь, изидоша 
к Торжку”; під 1326 р.: “...преставися митронолитъ Петръ всея Руси на 
Москв'Ь”; під 1327 р.: “...тоє же зимы прииде изо Орды рать на Русь...и 
пл'Ьни град Тв’Ьрь и всей земли много зла створися”; під 1335 р.: “Того 
же л'Ьта, по гр'кхомъ нашимъ, бысть пожар в Руси і погоре городъ 
Москва, Вологда, Витебьско; и Юрьевь н’Ьмечкыи всь погорд”.

Цитування можна було б продовжити, але в контексті піднятого в 
даній студії питання слід лише зазначити, що розширення ареалу 
використання даної назви в східному та північному напрямах (у історично- 
географічному відношенні) продовжувалося і надалі, про що однозначно 
свідчать матеріали використаних тут, а також інших літописів.

Та і інші дослідники прийшли до аналогічних висновків. Так, 
Б. М. Флоря відзначає, що після 1240 р. сходить зі сцени поняття “Русь” у 
вузькому розумінні терміну, а області, що знаходилися за межами 
Середнього Подніпров’я, набагато послідовніше стали ототожнювати себе з 
“Руссю”5. А І. Шевченко цей рубіж переносить ще далі. Він підкреслює, що 
північні та поволзькі землі не відносилися до Руської землі: “Руссю” вони 
називають землі середнього Подніпров’я, з центром у Києві. Суздальські 
князі почали називатися руськими князями лише від 1270-х рр.”6 Але 
вищеприведені свідчення де Плано Карпіні все ж дозволяють у цьому 
відношенні повернутися до другої половини 40-х років XIII ст.
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Та на старій “руській” території, тобто, в південноруському регіоні 
східнослов’янського світу, поступово починає викристалізовуватися нова 
назва, котра значно пізніше стане основною для означення цих земель, -  
“Україна”. В давньоруські часи вона зафіксована лише в Іпатієвському 
літопису.

Вперше це відзначено під 1187 p., коли у поході тяжко захворів 
Володимир Глібович, який правив тоді в Переяславлі Руському (в цьому 
місті його було і поховано). Був він “князь добрь и кр'Ьпокь на рати. и 
моужьствомь кр’Ьпкомь показаяся. и всякими доброд'ктелми 
наполнень. о нем же Оукраина много постона” (тобто, жалкувала. -  
О.М.).

Наступні дві згадки відносяться вже до західного регіону 
південноруських земель. Під 1189 р. -  по відношенню до Галичини, коли 
місцеві мужі запросили на княжіння Ростислава Берладничича, але його 
було смертельно поранено під стінами столиці цієї землі-князівства. До того 
він швидко рухався із Смоленська: “...и при'Ьхавшю же емоу ко 
ОукрашгЬ Галичькои. и взя два города Галичькьіи. и оттол'Ь поиде к 
Галичю”. А вдруге в домонгольський період дана назва зафіксована в 
регіоні під 1213 р. при описі активних дій Данила Романовича та його брата 
Василька на Волині, зокрема, в басейні Західного Бугу: “Данилоу же 
возвратившоуся к домовн. и іх а  с братомь. и прия Берестин, и 
Оугровескь. и Верещинь. и Столпь Комовь. и всю Оукраиноу”.

Вживання термінів “Україна”, “Оукраїна”, “Країна” протягом другої 
половини XIII-XVII ст. в літописах і актових документах незаперечно 
засвідчє їхній географічно-орієнтувальний характер. Ними в ті часи 
означалися окраїнні (порубіжні) території, які перебували під політичним 
протекторатом (чи цілком в адміністративно-політичному підпорядкуванні) 
Польщі, Литви, Росії, Туреччини. Незважаючи на те, що в ряді випадків 
слова ці написані з великої літери, вони ще не були власними географічними 
назвами. Не випадково майже завжди знаходяться в словосполученні, мають 
пояснювальні слова: “Литовська Україна”, “Смоленская Украйна”,
“Малоросійська Україна”, “государеви Украинские городьі” тощо.

Але одна із них поступово набувала конкретного географічного змісту, 
ставала осередком формування козацької державності. Йдеться про землі 
колишніх Київського і Чернігівського князівств, що лежали по обох берегах 
Дніпра. А вже в документах Богдана Хмельницького та його наступників 
термін “Україна” постійно фігурує у значенні конкретної землі7.
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Та, одночасово, наявні літописні повідомлення не лише засвідчують 
збереження давньої історичної назви “Русь” за південноруським регіоном, 
але, по суті, окреслюють межі пізньосередньовічної Русі. На заході вона 
включала землі Львівщини, на сході -  Київщину і Чернігівщину. В багатьох 
літописних статтях перераховані вище землі згадуються під збірною назвою 
“вся Руська земля”, яка є не просто географічним поняттям, але й, до певної 
міри, етнополітичною структурою складової частини Великого князівства 
Литовського і Руського8.

Тож можемо констатувати: статичне розуміння поняття терміну 
“Руська земля”/“Русь” від Карпат до Волги, від “північних морів” до 
Середнього Подніпров’я, що було зафіксовано в “Слове о погибели Русской 
земли”, не треба використовувати як безапеляційний доказ постійної 
стабільної ситуації в географічному відношенні для багатьох десятиліть чи 
кількох століть давньоруської історії. Процес установлення територіальних 
меж сучасних східнослов’янських держав, навіть в часи середньовіччя, був 
набагато складнішим.

Тенденція поширення старої назви “Русь” в східному та північному 
напрямах, разом з остаточним включенням до південноруського ареалу її 
південно-західного мікрорегіону навколо Галича, співпала з поступовим 
ствердженням нової “української” назви на півдні східнослов’янської 
ойкумени. Ці процеси географічного характеру співпадали між собою у 
хронологічному відношенні. Безперечно, монголо-татарське нашестя 
займало не останнє місце у проведенні таких глобальних змін. А в контексті 
підготовки та виходу цього збірника дана праця може бути “предтечею” до 
досліджень того періоду, яким безпосередньо займається професор
В. С. Степанков.
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