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Через східний кордон на терени України заходять декілька великих 
відгалужень етнічної території росіян. У Криму ж росіяни складають 
абсолютну більшість населення. 

Таким чином, хоча етнічна територія українців не співпадає з 
державною, але її межі на деяких ділянках близькі до неї. Цьому сприяли 
виселення українців із прикордонних регіонів Польщі та русифікація 
частини українців у прикордонних теренах Росії1. З іншого боку, кордон 
держави на півночі та сході не співпадає із межами етнічного розселення, 
великі анклави українців та росіян є по обох його боках. 

 
 
 

Конча С.В. (Київ) 
 

“ЛЕНЗЯНИ” В КОНТЕКСТІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 
 
У статті пропонується нова інтерпретація племені “лензанини” 

(“лензяни”), згаданого Констянтином Багрянородним у числі слов’янських 
племен, підлеглих Київській Русі. Не виключено, що назва “лензанини” може 
бути тотожною до назви народу “лузанія” хазарських джерел і позначати 
мешканців Середнього Подніпров’я. 

 
Опис володінь і торговельних шляхів русів, що міститься у дев’ятому 

розділі знаменитої праці візантійського імператора Констянтина VII 
Багрянородного (945-959) “Про управління імперією”2 (далі – ПУІ) по праву 
вважається одним із найважливіших джерел з історії раннього періоду 
Давньої Русі. При тому, що опис Констянтина VІІ був, вочевидь, укладеним 
зі слів самих русів, які прибували до візантійської столиці, він є джерелом 
цілком незалежним від давноруського літописання, перші відомі нам зразки 
якого з’являються лише через півтори сотні років після створення (близько 
950 р.) ПУІ. Особливо цінними спостереження Порфирогенета є для нас тим, 
що автор зображував сучасну йому картину. 

Однак, фрагменти ПУІ про Русь і ті фрагменти літописання, що 
стосуються ІХ – середини Х ст., досить непогано взаємопідтверджуються і 
взаємодоповнюються. У Констянтина знаходимо майже той самий перелік 
міст Подніпров’я, що і в літописних розповідях про часи Олега, Ігоря та 
Ольги: Київ, Чернігів, Любеч (Τελιύτζαν – помилково замість τε Λι[β]ύτζαν3), 
Вишгород, Смоленськ (із доданням також згаданого в літописанні пізніше 
Вітичева та невідомого літописам Самбатаса). Перелік слов’янських племен 

                                           
1 Проведена характеристика спирається на: Дністрянський М. Демотериторіальні засади 

етнічності та їхнє функціональне значення // Вісник Львівського університету. Серія 
географічна. – Львів, 2004. – Вип. 30. – С. 111-117; Заставний Ф.Д. Українські етнічні землі. – 
Львів, 1993; Сергійчук В.І. Етнічні межі і державний кордон України. – К., 2001. 

2 Константин Багрянородный. Об управлении империей. Текст, перевод, комментарии / 
Под ред. Г.Г.Литаврина, А.П.Новосельцева – М., 1991. – С. 44-51. 

3 Там само. – С. 45. 
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Наддніпрянщини також близький до літописного: деревляни (Βερβιανων, 
∆ερβλενίνοι), дреговичі (∆ρουγουβιτων), кривичі (Κριβιτζων, Κριβηταιηνοί), 
сіверяни (Σεβερίων), уличі (Ουλτίνοι)1. Показово, що при опису “полюддя” – 
збору русами данини з підвладних племен, наддніпрянські племена 
перелічені Багрянородним у тій же послідовності, у якій їх двічі поіменовано 
у “Повісті минулих літ” – уперше в розповіді про розселення, вдруге – при 
переліку слов’янських “княжінь”2. Останнє, як це неодноразово вже 
відзначалося дослідниками, може вказувати, по-перше, про сталість 
напрямку шляху збору данини (початковим і кінцевим пунктом якого був 
Київ), а, по-друге, про значну точність повідомлень Багрянородного, 
близькість його викладу до вихідних джерел (розповідей руських купців).  

Не менш точним і конкретним є в Констянтина перелік дніпровських 
порогів, що їх доводилося долати русам під час їхніх подорожей човнами до 
візантійських володінь. Назви порогів з давньоруських джерел невідомі, але 
деякі з них дожили до козацьких часів і до ХІХ ст.3 

Назв, що були б унікальними, і свідчень, які б не знаходили пояснення 
через порівняння їх з давньоруськими та іншими джерелами у тексті 
Констянтина VII про Русь, виявляється зовсім небагато, але тим цікавішими 
є ці “гапакси” (згадати хоча б загадковий “Самбатас”). 

До загадкових і досі не пояснених істориками явищ тексту ПУІ належить 
згадка племені “лензанинів” або лензян (ленчан?, ленжан?). Про плем’я з 
такою назвою мова заходить двічі. Уперше вони згадані як данники 
(“пактіоти”) Русі, що сплавляють видовбані стовбури – заготовки під човни-
однодеревки до Києва: “Слов’яни (Σκλάβοις) ж їм (русам) підлеглі, а саме – 
кривитеїни, лензанени (Λενζανήνοι) та інші слов’яни – вирубують у своїх 
горах4 моноксіли зимою і, спорядивши їх, з настанням весни [...], 
відправляють у сусідні водойми. Оскільки вони (водойми) усі впадають до 
ріки Данапр, то і вони (кривитеїни, лензанени та інші) звідти (з їхніх земель) 
дістаються цієї ж ріки і відправляються до Кіови (Києва), там витягають їх 
(однодеревки) і продають русам”5. 

Вдруге лензяни згадані при означенні кочовищ печенізьких племен: 
“Решта чотири роди (печенігів) містяться по цю сторону Данапра, у 
напрямку більш західних і північних країв. А саме фема (рід, плем’я) 
Гіязіхопон сусідить із Булгарією, фема нижньої Гили межує з Туркією 
(Угорщиною), фема Харавої сусідить із Рóсією (наддніпрянською Руссю), 
фема Явдіертим сусідить із підданими області Рóсії областями, а саме з 
ультінами, дервленінами, лензенінами (Λενζενίνοις) та іншими слов’янами”6.  

                                           
1 Нарощення –ίνοι у назвах племен пояснюють впливом суфіксу однини: “древлян-ин” 

“кривич(ан)-ин” тощо. 
2 Повесть временных лет / Под ред. Д.С.Лихачёва. – 2-е изд. – Л., 1999. – С. 8, 10. 
3 Константин Багрянородный. Об управлении... – С. 46-49, 324; Боплан Г. Описание 

Украины. – М., 2004. – С. 185. 
4 Під “горами” тут слід розуміти, очевидно, неточно перекладене К.Б. слово, що позначає 

“верхів’я річок”, як це видно з того, що кривичі (“кривитеїни”), як і більшість інших 
східнослов’янських племен не мешкали у горах. 

5 Константин Багрянородный. Об управлении... – С. 44-47. 
6 Там само. – С. 156-157. 
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При опису “полюддя”, де згадано найбільше племен (й усі вони 
прилягають до Дніпра), лензанинів не згадано. 

Те, що лензанини згадані двічі та ще й поряд з такими значними і 
відомими племенами як деревляни та кривичі, вказує на те, що це плем’я 
(племінний союз?) мало бути далеко не маленьким і досить помітним, проте 
в давньоруському літописанні жодної згадки про плем’я з такою назвою не 
міститься. Не було виявлено такої назви також у східних (арабських і 
хазарських) і в західних джерелах про терени Русі  Не віднаходиться й 
такого етноніма, що з ним можна було б співставити Λενζανήνοι – Λενζενίνοι 
за допомогою допустимої кон’єктури1. 

У вітчизняній літературі найбільшого поширення набуло пояснення 
“таємниці лензян”, запропоноване (одним з перших) Н.Барсовим і 
підтримане, зокрема, Л. Нідерле і М. Грушевським2. На думку цих авторів, 
під назвою “лензанини” можуть критися лучани, які згадуються в “Повісті 
минулих літ” під 1086 р. З лінгвістичної точки зору таке зіставлення цілком 
виправдане, адже Порфирогенетова форма може передавати 
ранньослов’янське *lęčanė (< *lenk-janie, від *lęka – “лука”, “вигин”), що, в 
свою чергу, мало змінитися на східнослов’янському грунті у “лучани”3. Не 
виключено також, що кочів’я деяких печенізьких груп могли сягати у 
середині Х ст. теренів Волині, де мешкали означені лучани (їхня назва 
пов’язана з назвою міста Лучеська – нинішній Луцьк). 

Однак затруднення полягає в тому, що літописна згадка стосується саме 
мешканців міста Лучеська (як смол(ьн)яни мешканці Смоленська, куряни – 
Курська тощо). Немає даних про те, що серед східних слов’ян існувало коли-
небудь плем’я з назвою лучани, тоді як у ПУІ мова явно йде про плем’я. Крім 
того, немає жодних вказань на те, що землі Волині  були підвладні Києву 
вже в середині Х ст. (за часів Ігоря і Ольги), тоді як Багрянородний говорить 
саме про “пактіотів”, данників Русі.  

Нарешті, сумнів викликає та обставина, що мешканці околиць Луцька 
могли бути обтяжені такою повинністю, як сплавлення однодеревок до 
Києва. Навіть якщо припустити, що якась частина мешканців Волині 
потрапила в залежність від Києва за часів Ігоря, дуже сумнівним здається, 
що русам спало би на думку зобов’язати це далеке від дніпровсько-
чорноморських комунікацій населення виготовляти заготовки під великі 
човни для плавання по морю. З Волині до Києва можна потрапити тільки 
Прип’яттю, але судноплавство на цій річці через певні гідрографічні 
особливості ніколи не було розвинутим (що знаходить певне відображення в 
історичних джерелах). Навіть якщо лучанам-волинянам усе ж і довелося 
колись брати участь у підготовці до морських походів русів, логічно 
очікувати, що в даному контексті автор ПУІ мав би назвати ті племена, які 

                                           
1 Щоправда А. Я. Гаркаві (Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. – СПб., 

1870. – С. 155) співставляв цю назву з Ludaija – “племенем русів”, згідно з арабськими 
авторами, однак останні у Х ст. чітко протиставляли русів слов’янам. 

2 Нидерле Л. Славянские древности. – М., 1956. – С. 156; Грушевський М. Історія України-
Руси. – К., 1991. – С. 202-204. 

3 Хабургаев Г.А. Этнонимия “Повести временных лет”. – М., 1979. – С. 186-187. 
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відігравали не випадкову, а постійну роль в обслуговуванні річкової 
магістралі “з варяг у греки”, а такими мали бути насамперед наддніпрянські 
жителі (як, зокрема, кривичі, що сиділи якраз на головній “розв’язці” 
основних річкових шляхів Східної Європи). 

Взагалі, як вже відзначалося, у Костянтина Багрянородного серед 
данників русів згадано майже виключно тих слов’ян, які безпосередньо жили 
біля Дніпра, адже й сама тогочасна Русь – “Рóсія” тексту ПУІ – являла собою 
відносно невеличку округу навколо Києва, у якому замикалися річкові 
шляхи Верхнього Подніпров’я. Лучани ж – якщо б такі існували в Х ст.. – 
випадали б з цього контексту. 

Наступна гіпотеза, що пояснює історичну “природу” лензян, була 
висунута у 20-х роках минулого століття російським істориком 
Г. Ільїнським1. Дошукуючись найбільш імовірної етимології форми 
Λενζανήνοι, він пристає до думки, що вона має відбивати слов’янське *lend-
janе і означати “мешканці ляда” – місцевосці, вільної від лісу (розчищеної 
під посів). Ця форма майже точно відповідає угорській назві поляків – 
Lengien, Lengiel (звук g закономірно замінює в угорській мові d, отже, маємо 
те ж саме *lendjenе). Східнослов’янська назва “ляхи” сягає *lend-chy (на це 
вказує давньоруська прикметникова форма “лядський” (польський), а також 
литовська назва поляків Lenkas запозичена у східних слов’ян), що є, 
очевидно, вульгаризованим скороченням того ж таки *lend-janе.  

Однак бути сплавниками однодеревок до Києва ляхи-лендзяни (польські 
племена) не могли. Г. Ільїнський звертає увагу, що з “літописних” племен 
Подніпров’я (крім полян, які, ймовірно, на той час уже злилися з “русами”), 
у Багрянородного не згадане лише одне – радимичі. І саме про радимичів в 
ПМЛ сказано, що вони походять від ляхів: “Радимичи бо и вятичи отъ 
ляховъ. Бяста бо 2 брата в лясhх Радимъ а Вятко и пришhдша [и] сhдоста 
Радимъ надъ Съжю [отъ него] прозвашася радимичи...”  

Якщо вже на початку ХІІ ст. добре зберігалася пам’ять, що радимичі 
походять від ляхів, то цілком можливо, що в Х ст. сусіди мали їх за справжнє 
“лядське” (“лехитське”) плем’я, узагальнена назва яких у тогочасних 
діалектах якраз і мала вимовлятися як “ленд(з)яни” або “ленжани”, 
співпадаючи з формою, наведеною Багрянородним. Згідно з літописними 
даними, радимичі вже у 885 р. (за Олега) були підпорядковані Києву й 
обікладені даниною. Мешкали вони над Сожем, лівою притокою Верхнього 
Дніпра, якраз поряд із кривичами, разом з якими вони і могли сплавляти 
однодеревки Дніпром до Києва.  

Проте радимичі (“посожські лензяни”) аж ніяк не могли межувати з 
печенігами – тим більше, що у Багрянородного йдеться про правобережні 
печенізькі племена. Тому Г. Ільїнський припускає, що в тексті ПУІ згадано 
два різних відгалуження лензян – по-перше, лензяни-радимичі, які 
переселилися на Сож, по-друге, якась частина власне ляшських племен, які 
мешкали десь над Сяном і Верхньою Віслою або ж у  верхів’ях Дністра, де їх 

                                           
1 Ильинский Г. Кто были Λενζανίνοι Константина Багрянородного? // Slavia. – 1925-1926. – 

T. IV. – S. 315-319. 
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могли сягати у своїх набігах печеніги. Г. Ільїнський вважає, що з двох 
наведених Багрянородним форм, перша – Λενζανήνοι відбиває особливості 
східнослов’янської вимови і може бути транскрибована як “ленжанє” 
(>“ляжанє”), друга – Λενζενίνοι (“лен(д)зени”) – відповідає специфічно 
польській фонетиці.  

Версія Г. Ільїнського не враховує, однак, тієї обставини, що і в другому 
випадку в тексті ПУІ йдеться про терени, залежні від Русі: “...фема 
явдіертим сусідить із підданими Рóсії областями – з ультінами, 
дервленінами, лензенінами...”, тоді як немає ніяких інших даних про те, що 
Русь середини Х ст. підкорювала собі якісь ляські племена. Якби факт 
підданства ляхів-лендзян Русі справді мав місце, було б важко пояснити, 
чому давньоруські літописці жодним натяком не згадують про це при 
зображенні запеклих “розборок” на польсько-руському прикордонні, 
починаючи з 80-х років Х ст. (боротьба за Червенські гради тощо). 

Сумнівною є також імовірність сусідства печенізького племені явдіертим 
(а саме про його сусідство з лензянами говорить Констянтин) з теренами 
Надвіслення – Надсяння, про що детальніше піде мова нижче. 

Що ж стосується радимичів та їх імовірного зв’язку з ляхами або 
лензянами, то сучасні дослідження – археологічні, діалектичні, топонімічні – 
не дають очевидних підтверджень тому, що радимичі разом із в’ятичами 
могли бути переселенцями з області розселення польських (“прапольських”) 
племен1. Лишається тільки здогадуватися, звідки взялася легенда про їхнє 
походження “від ляхів”. Немає також даних про те, що мешканці верхів’їв 
Дніпра і Десни називалися коли-небудь лензянами, ляжанами, лучанами чи 
якоюсь подібною словоформою. 

Отже, гіпотеза Г. Ільїнського, як і версія Н. Барсова, не знаходить 
достатньо надійного підкріплення відомими фактами. 

Чи не найбільшого поширення набула третя концепція, що пояснює 
загадку Костянтинових лензян. Вона з’явилася в Польщі у 20-х роках ХХ ст. 
(або й раніше), була відродженою у 50-х і невдовзі набула у працях 
польських істориків майже аксіоматичного звучання2. 

Точкою опори для окреслення теренів помешкання лен(д)зян, на думку 
ряду польських авторів, можуть бути слова “Повісті минулих літ” під 981 р., 
де сказано: “Иде Володимеръ к Ляхомъ и зая грады их: Перемышль, Червенъ 
и ины грады, иже суть и до сего дне подъ Русью”3. Очевидно – вважають 
дослідники – у даному разі під поняттям Ляхи слід розуміти не підданих 
Пястів (як це, здебільшого, розуміли у ХІХ ст.) і, звичайно ж, не польський 
народ загалом (який склався не раніше ХІІ – ХІІІ ст.), а окреме плем’я, що 

                                           
1 Пор.: Седов В. В. Восточные славяне в VI – XIII вв. – М., 1982. – С. 156-157. 
2 Lowmiański H. Lędzianie // Slavia Antiqua. – 1953. – T. IV. – S. 97-116; Lehr-Splawiński T. 

Lędzicze – Lędzianie – Lahowie // Opuscula Casimiro Tymieniecki septuagenario dedicata. – Poznań, 
1959. – S. 195-209; Kuczyński S. Wschodnia granica państwa Polskiego w X wieku // Początki 
państwa polskiego. Księga tysiącliecia. – Poznań, 1962. – T. 1. – S. 233-251; Labuda G. Studia nad 
początkami państwa polskiego. – Poznań, 1988. – T. II. – S. 167-192; Parczewski M. Początki 
sąsiedstwa polsko-rusko-slowackiego w swietle danych archeologicznych // Początki sąsiedstwa: 
Pogranicze etniczne polsko-rusko-slowackie w sredniowieczu. – Rzeszow, 1996. – S. 69-80. 

3 Повесть временных лет. – C. 38. 
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первинно називалося ленди, лендзяни або лендичі1. Якраз повідомлення ПМЛ 
найбільш чітко вказує на район проживання племені лендів-ляхів: він 
охоплював доріччя Сяну і Західного Бугу. Міста Перемишль (нині – 
Пшемисль) на Сяні та Червен на Бузі, виходячи з означеного повідомлення, 
польські автори схильні вважати племінними центрами лендзян. 

Згідно з побудовою прихильників концепції “надбузьких лендзян”, 
приблизно в ХІ ст., мешканці Русі перенесли етнонім ляхи – скорочену назву 
найближчого до них “лехитського” племені – на увесь польський етнос, що у 
той час саме формувався. Паралельно те ж саме відбулося з угорською 
назвою поляків Lengien, яка є, по-суті, різновидом першої, але точніше 
відбиває первинну форму “ленд(з)яни”. 

Додатковим аргументом на користь своєї версії польські автори – 
зокрема С.Кучиньский, М.Парчевський, Г.Лябуда – вважають згадку в 
одному з джерел XVІ ст. Печенізького лісу (“Silva Pieczyngarum”), 
розміщеного в області верхів’їв р. Дністер2. Оскільки після початку ХІ ст. 
печеніги вже не становили помітного елементу серед населення Північного 
Надчорномор’я, то появу назви слід відносити до Х ст. Отже, назва 
“Печенізький ліс” якраз і може відбивати існування прикордонної смуги між 
північною окраїною печенізьких кочів’їв у Подністров’ї і лендзянами у 
Надсянні-Надбужжі, що цілком відповідає даним ПУІ. 

Що стосується повідомлення про сплавлення “моноксилів”, то польські 
історики вважають вірогідним, що на північному сході терени ляхів-лендзян 
охоплювали верхні течії річок Західної Волині, а, можливо, й Прип’яті, 
завдяки чому давні лендзяни мали доступ до річкових шляхів дніпровського 
басейну. 

Означена версія “пояснення лензян” набула загального визнання в 
польській науковій літературі, увійшовши у довідникові, популярні і т.д. 
видання. Цю версію загалом приймають і автори коментарів до академічного 
російського видання ПУІ (Е.А.Мельникова, В.Я.Петрухин, Б.Н.Флоря)3. З 
певними омовками до неї також приєднувався відомий український історик 
Я. Ісаєвич4. 

Натомість з категоричним запереченням теорії “волинських лендзян” у 
низці своїх праць виступив В.Д. Баран5. Він, зокрема, зауважив, що 
літописні джерела не дають ніяких певних даних про перебування 
польського племені лендзян у надсянсько-надбузькому регіоні (на західних 
окраїнах нинішньої України), а натомість засвідчують тут східнослов’янські 

                                           
1 Останню назву – Lendizi – на жаль, без певного територіального окреслення згадує т. наз. 

Географ Баварський (ІХ ст.); вона є близькою до форми, наведеної Багрянородним, а отже, не 
виключено, що йдеться про одне й те саме племінне утворення. 

2Kuczyński S. M. Nieznany traktat polsko-ruski roku 1039 // Slavia Antiqua. – 1956. – T. V. – 
S. 674. 

3 Константин Багрянородный. Об управлении... – C. 390. 
4 Исаевич Я.Д. Висляне и лендзяне в IX – X вв. // Формирование раннефеодальных 

славянских народностей. – М., 1981. – С. 156-170. 
5 Баран В. Д. Східнокарпатський регіон у V – VII ст. н. е. // Етногенез та етнічна історія 

Карпат. – Львів, 1999. – Т. 1. – С. 306-308; Баран В.Д., Баран В.Я. Походження українського 
народу. – К., 2002. – С. 261-262. 
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племена дулібів і бужан, а пізніше – волинян. Перебування дулібів на 
теренах Волині і суміжних частинах Галичини підтверджують ономастичні 
дані. Зрештою, археологічні дані свідчать про культурну близькість 
населення верхів’їв Західного Бугу і Верхнього Подністров’я у ІХ – Х ст. до 
сучасних йому мешканців більш східних теренів України з Київщиною 
включно, що не дає підстав для постулювання на цих теренах якогось 
специфічно “лехитського” племінного угруповання. Загалом “лендзянську 
проблему” В.Д.Баран вважає далекою від розв’язання. 

Проте питання про походження та етномовні зв’язки дулібів, що їх ПМЛ 
поміщує на Бузі, становить окрему проблему – чимало дослідників вважає це 
плем’я західним за походженням, тим більше, що племена з такою ж назвою 
згадуються на теренах Чехії і Панонії1. На думку польського історика 
Т. Василевського, назви “дуліби” і “лендзяни” могли слугувати для 
позначення однієї й тієї ж етнічної групи, що мешкала на Західному Бузі у 
Х ст.2 Польські археологи – зокрема М. Парчевський – зазначають, що 
якихось відчутних відмінностей, які могли б послугувати 
етнорозмежувальними чинниками, в слов’янських матеріалах VІ – Х ст. з 
Південної Польщі, Словаччини і Північно-Західної України немає3. Отже, 
заперечувати перебування лендзян у Побужжі і суміжних теренах Волині на 
підставі археологічних даних неможливо. 

Не заглиблюючись тут у складну проблему етнокультурних пертурбацій 
на польсько-українському порубіжжі, поставимо питання про те, наскільки 
дійсно дані Констянтина Багрянородного можуть діяти на користь теорії про 
“волинських лендзян”, адже саме його дані є чи не найважливішою засадою 
цієї теорії. 

Зі сказаного вище про побудови Н.Барсова та Г.Ільїнського можна 
бачити, що сукупність даних, наведених в трактаті Порфирогенета аж ніяк 
не дає змоги робити висновок про прив’язку його “лензанинів” до теренів 
Галичини і Волині. 

По-перше: вкрай сумнівно, що київські літописці могли випустити з 
уваги таке видатне досягнення, як підкорення вже десь у першій половині 
Х ст. великого і багатого племені, яке обіймало землю “червенських градів” 
у самісінському центрі слов’янського світу. 

По-друге: немає певних даних про те, що до часів Святослава у 
підданство до русів потрапляли племена і землі, які знаходилися на значній 
відстані від комунікацій на шляхах “з варяг у греки” і “з варяг у хазари”. 

По-третє: якби лендзяни-ляхи, назва яких була перенесеною на всіх 
поляків, перебували у середині Х ст. у чітко визначеній і усвідомлюваній 
оточуючими (зокрема, візантійським імператором) залежності від Києва, то, 
згідно з тогочасними політико-правовими нормами, правляча у Києві 

                                           
1 Детальніше див.: Конча С. В. Дулібський союз: між міфом і дійсністю” // Вісник 

Київського університету. Серія: українознавство. – К., 2005. – Вип. 9. – С. 23-28. 
2 Wasilewski T. Dulebowie – Lędzianie – Chorwaci. Z zagadnien osadnictwa pleminnego i 

stosunkow politychnych nad Bugiem, Sanem, i Wislą w X wieku // Przegląd Historyczny. – 1976. – 
T. LXVII. – Zesz. 2. – S. 181-197. 

3 Parczewski M. Początki sąsiedstwa... – С. 74-75, 77. 
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династія мала б розглядати “ляхів” не інакше, як своїх природних (одвічних) 
підданих і на війни з ними дивилася б як на приборкання “бунтівників”; між 
тим нічого подібного за джерелами не прослідковується. 

По-четверте, дуже дивною виглядала б така форма данницької 
залежності, як постачання однодеревок до Києва, для племені, яке 
знаходилося найдалі від Дніпровської магістралі серед усіх підданих русам у 
середині Х ст. земель (при тому, що немає якихось даних про те, що 
мешканці басейнів Західного Бугу і верхньої Прип’яті володіли особливо 
цінними судноробними навичками). 

По-п’яте, у Порфирогенета йдеться про межування “лензанинів” не з 
печенігами взагалі, а конкретно з племенем явдіертим, яке в той же час 
межувало ще й з деревлянами й уличами. Якби “лензанини” мешкали в 
районі Західного Бугу, довелося б відвести явдіертим’у занадто широкий 
“фронт” виходу до лісової зони – від Верхнього Подністров’я1 до верхів’їв 
Тетерева, майже не лишаючи таким чином простору для інших печенізьких 
“фем” – зокрема для племені гила, що межувало (з півночі!2) з тогочасними 
землями угрів – нинішньою Угорщиною і північно-західною Румунією – а, 
отже, саме воно мало кочувати у Подністров’ї. 

У цьому контексті цікавого для нас значення набуває повідомлення 
Новгородського Першого літопису, де сказано, що під час невдалої війни з 
Ігорем і Свенельдом (очевидно, близько 30-х років Х ст.), частина племені 
уличів перемістилася з Подніпров’я у межиріччя (Південного) Бугу і 
Дністра3. Підстав не довіряти цій інформації немає, адже ніякої 
зацікавленості у вигадуванні подібної події новгородський літописець мати 
не міг. Слід думати, очевидно, що уличі пересунулися під тиском печенігів і 
русів і осіли між верхніми течіями означених річок якнайдалі від степової 
зони – в іншому разі вони були б миттєво знищені печенігами, які також 
приблизно в цей же час масово рухалися на захід. Якщо ж уличі під час 
укладання тексту ПУІ займали терени історичного Поділля (де, можливо, їх і 
відзначив Порфирогенет), то печеніги явдіертим аж ніяк не могли б сягати 
своїми кочовищами верхів’їв Дністра і Західного Бугу – для цього довелося 
б спочатку знищити уличів, а вони, як бачимо, ще числяться серед живих. 

Можемо констатувати, що жодному з критеріїв, зазначених основним 
першоджерелом про лензян-лензанинів – 1) підданство русам, 2) сплавлення 
однодеревок до Києва, 3) сусідство з печенізьким племенем явдіертим – 
теорія тотожності лензанинів “перемишльським ляхам” (за ПМЛ)4 не 
відповідає. 

У 30-ті роки минулого століття відомим польським істориком Казімежом 
Тименецьким було висловлене ще одне припущення щодо “лензанинів” – на 
думку науковця, сукупність даних може вказувати про тотожність цієї 
загадкової назви з тексту знаменитого трактату до наддніпрянських полян. 

                                           
1 Пор.: Labuda G. Studia... – S. 192. 
2 Константин Багрянородный. Об управлении... – С. 53, 157, 167. 
3 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под. ред. А.Н.Насонова. – 

М.; Л., 1950. – С. 109. 
4 Останні, зрештою, також не зрозумілі. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХV 
 

 264

Проте у своїх пізніших працях К.Тименецький сам відмовився від свого 
припущення1, його здогадка не отримала розвитку і була невдовзі забута. 

Але означене припущення може виявитися не таким уже й 
безперспективним. Дійсно: київські поляни, як і інші слов’янські племена 
Подніпров’я, були підвладні русам; будучи учасниками походів Олега й 
Ігоря, вони мали брати активну участь у підготовці до цих походів, зокрема 
– виготовляти ті самі “кораблі”, що незліченна кількість їх, згідно ПМЛ, 
вийшла 944 р. проти Візантії2; нарешті, поляни, які населяли околиці Києва, 
могли межувати на півдні з печенігами – і якщо кочів’я явдіертим сягали 
теренів деревлян, є цілком імовірним, що своїм “правим флангом” вони 
могли виходити і до полянської землі. 

Зазвичай відсутність згадки полян у ПУІ пояснюють тим, що, будучи 
відносно нечисленними, поляни на цей час уже, значною мірою, мали 
злитися з варяго-русами (“росами” Констянтина VII). Пряма вказівка на 
процес злиття містить “Повість минулих літ”: “поляне, яко ныне зовомая 
русь”. Відповідно, саме колишня земля полян у праці Костянтина 
Багрянородного відобразилась як “Рóсія”. 

Проте якщо про перетворення “полян” на “Русь” і входження полянської 
землі до складу “Руської землі” (у вузькому значенні) можна впевнено 
говорити для кінця або середини ХІ ст., то для середини Х ст. злиття полян з 
русами є далеко не очевидним. Востаннє поляни згадуються в опису другого 
походу Ігоря на Візантію у 944 р.: “Игорь же совкупив вои многи: варяги, 
русь и поляны, словhны, и кривичи, и тhверцы и печенhги наа...” Звідси 
видно, що на середину Х ст. русь усе ще протиставляється полянам і немає 
якихось підстав вважати, що поляни мали зникнути з історичної арени вже 
за кілька років після цієї згадки. 

Якщо у 40–50-х роках поляни ще існують як окреме етноплемінне 
утворення, то чи міг їх не помітити Констянтин Багрянородний, який згадує 
практично всі головні “літописні” племена Подніпров’я? 

Цікаво, що з числа слов’янських учасників походу 944 р., тиверці, 
вочевидь, не були підлеглими Русі3 (треба думати, Ігор “наа” – найняв 
тиверців, як і печенігів), назва словен (новгородських) цілком могла бути 
сприйнятою як загальна назва слов’ян і, можливо, фігурує при опису 
Багрянородним як λοιπαί Σκλαβηνίαι “інші слов’яни”. Таким чином, група 
“слов’яно-руських” племен-учасників походу – поляни, кривичі, словени, – 
що вийшла в Чорне море на “незчисленних кораблях”, буде практично 
збігатися з  відзначеною – усього лише за 5 – 6 років! – групою “поставників 
моноксилів” – кривичі, лензяни, слов’яни, за умови, якщо поляни тотожні 
лензянам. 

Літописи, на жаль, не дають указань на загальний обсяг і межі полянської 
землі, зазначаючи лише, що поляни мешкали навколо Києва. Однак немає 
нічого невірогідного в тому, що Рóсія Багрянородного – з Києвом, 

                                           
1 Tymieniecki K. Sprawa Lędzian // Slavia Antiqua. – 1964. – T. XI. – S. 234-244. 
2 Повесть временных лет. – С. 23. 
3 Про їхнє підкорення не згадує жоден літопис, не знає їх серед підданих “росам” племен і 
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Вишгородом, Вітичевим тощо – не перекрила ще на той час повністю старої 
території полян, і якісь частини її продовжували зберігати колишні 
відносини і традиційне племінне право (внаслідок чого поляни і 
протиставляються русі). Багрянородний говорить, що “пактіоти” русів 
вирубують моноксили “у горах” (= верхів’ях річок ?) і спускають їх у 
водойми, які сполучаються з Дніпром. Якщо так, то маємо повне право 
припускати, що однодеревки вирубувалися (зокрема) десь у районах верхніх 
течій Тетерева, Здвиженя, Ірпеня – цими річками можна дістатися Дніпра 
вище Києва і вони знаходяться в межах території, яка теоретично могла 
належати полянам. Десь тут, неподалік витоків згаданих річок мало 
проходити і порубіжжя з печенігами-явдіертим, які кочували, судячи з 
сукупності даних, уздовж Південного Бугу. 

Легко може бути поясненим і те, чому “лензанинів” немає в переліку 
племен, до яких “роси” щорічно відправлялися у полюддя. Оскільки земля 
полян безпосередньо прилягала і значною мірою пересікалася з територією 
Київської “Рóсії”, поляни не входили до системи збирання данини 
князівською дружиною з віддалених володінь, а виконували данницькі 
повинності щодо Києва безпосередньо – говорячи словами літописця – 
“везли повоз” (можливо, однією з основних повинностей полян якраз і була 
заготівля однодеревок). 

Отже, сукупність даних про “лензанинів” якнайкраще відповідає 
наддніпрянським полянам, ніскільки не вступаючи у суперечність з нашими 
знаннями про них. 

Але чому поляни засвідчені під такою несподівною назвою? Етнонім 
Λενζανήνοι, Λενζενίνοι більшість дослідників виводить із праслов’янського 
*lęd-janе – етнонімічного утворення від *lędъ, *lędо (< *lend-), 
представленого в українській як ляда, лядо “поляна в лісі”, “розчищена від 
лісу ділянка”, “поле, поросле молодим лісом”, “суха ділянка на болоті” і т. 
п., у білоруській ляда “розчищене під посів місце в лісі” тощо, у польській 
lędzina “стерня” (похідне від незасвідченого *lędo), у чеській lado 
“необроблювана земля”, у полабській londü “орна земля, поле” тощо1. Усі ці 
дають підстави вважати вихідне слов’янське слово дуже близьким 
(тотожнім) за значенням до *polje “поле”, що лежить в основі етноніму 
“поляни”. 

Отже, заміна (паралелізм?) lędjanе = poljanе могла бути викликаною 
семантичною близькістю апелятивних термінів (пор.: “деревляни” і 
“поліщуки”). Використання двох етнонімів для назви однієї й тієї ж групи 
населення (“племені”) не є чимось невірогідним з огляду на добре засвідчену 
джерелами подвійність етнонімів у західних слов’ян: велети – лютичи, 
стодеряни – гаволяни, далеминці – гломачі, лужичани – сорби, хорутани – 
словинці, чехи – богемці тощо2. 

Польські автори, заперечуючи будь-яку ймовірність віднесення назви 
Λενζανήνοι до східнослов’янського мовного тла, наполягають на нібито 

                                           
1 Етимологічний словник української мови. – К., 1985. – Т. 3. – С. 335  
2 Див, зокрема: Нидерле Л. Славянские древности. – М., 1956. – С. 111-120. 
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специфічно польському її оформленні1. Насамперед відзначається 
присутність назальної сполуки (ę = εν) – наявність таких сполук досі є 
визначною рисою польської мови, тоді як східнослов’янські діалекти мали 
втратити цю (колись спільнослов’янську) рису вже на час створення ПУІ. 
Останнє підтверджується відсутністю назальних сполук у згаданих тим же 
джерелом назвах порогів “Веручий” (Βερούτζη) і “Неясить” (Νεασήτ). 
Вихідна форма *lendjane на східнослов’янському грунті мала б набути 
вигляду “ляжане” і, відповідно, була б відображена в грецькому джерелі 
приблизно як Λαζανή(-νοι). 

Однак праслов’янська назальна сполука засвідчена в згаданих 
Багрянародним іменах Святослава – Σφενδοσθλαβος (Сфендостлавос) та 
Ігоря – ˝Ιγγορ (Інгор)2. Назальну сполуку зустрічаємо також серед 
східнослов’янських етнонімів, відомих з джерел ІХ – Х ст.: Unlizi Географа 
Баварського, засвідчені близько 875 р.3, і В-н-н-т-т у листі хазарського 
кагана Іосифа, сучасника Констянтина VII, що, згідно з майже одностайною 
думкою фахівців, означає вятичів (< *Ventitji)4. 

Звідси можемо бачити, що якщо процес занепаду носових дифтонгоїдних 
сполук на середину Х ст. вже й почався серед східних слов’ян, то до його 
повного завершення було ще далеко і назальні сполуки вживалися ще 
нерідко. Таким чином, і з цієї точки зору не маємо підстав вважати згаданих 
в ПУІ “лензанинів” західнослов’янським племенем і шукати його поселень 
на польсько-українському прикордонні. 

Якщо запропонована інтерпретація “лензян” Порфирогенета є вірною, не 
можна не відзначити аналогії в розподілі етнонімів poljane і lędjanе у 
західних (польських) і в східних (київських) слов’ян. І перші самі себе 
називали “поляни” (> “поляки”), але були відомі сусідам як Lendizi, Lendien, 
*lęd-chy (> ляхи), і другі, судячи з тексту  автора ПМЛ (явного 
“поляноцентриста” і полянського патріота), користувалися терміном 
“поляни” як самоназвою, але в зовнішньому джерелі (де міг бути 
використаний екзоетнонім) відомі саме як *lędjanе. Очевидно, в якихось не 
до кінця зрозумілих тонкощах праслов’янської ономастичної синонімії 
належить шукати пояснення цього цікавого дуалізму етнічних термінів. 

У науковій літературі неодноразово відзначалася та досить дивна 
обставина, що поляни, яким так багато хвалебних слів присвячує автор 
“Повісті минулих літ”, не згадуються у жодному іноземному джерелі 
(незалежному від інформації ПМЛ). У зв’язку з цим навіть пропонували 
визнати полян за штучну конструкцію Нестора Літописця. Але як бачимо, 
полян слід усе ж таки вважати реальністю. Дані Констянтина 
Багрянородного не лише підтверджують історичність полян, а й дають змогу 
уточнити межі їхньої території у Х ст., а також характер відносин з 
верхівкою тогочасного державного об’єднання з центром у Києві. 

                                           
1 Lehr-Splawiński T. Lędzicze – Lędzianie – Lahowie... – S. 198-199. 
2 Константин Багрянородный. Об управлении... – С. 44, 311. 
3 Нидерле Л. Назв. пр. – С. 156. Хабургаев Г.А. Этнонимия... – С. 191. 
4 Коковцов П.К. Еврейско-хазарская переписка в Х в. – Л., 1932. – С. 99. 
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Отже, маємо дуже важливе іноземне повідомлення про етнічне 
угруповання східних слов’ян, якому судилося відіграти одну з ключових 
ролей у становленні давньоруської державності. Але запропоноване 
ототожнення поляни – *lężane дає підстави припускати, що згадками 
трактату Багрянородного не обмежуються іноземні відомості про полян. 

Останнім часом усе більшою увагою у дослідників користується 
знайдений серед документів іудейської общини Каїра лист хазарського єврея 
(відомий також як “Кембриджський документ”), що був написаний, як 
гадають, близько другої половини Х ст. у Криму або у Тьмутаракані1. Текст 
листа являє собою стислий переказ історії хазарської держави від часів 
виникнення до часів одного з останніх її правителів (сучасника київського 
князя Ігоря)2. Цікавою для нас є згадка наприкінці листа народу לוזניו 
Lwznyw (луз(а)нию?). Ця назва досі ще не дістала переконливого 
тлумачення на сторінках історичних праць. 

Контекст згадки про Lwznyw є таким: “Володіннями мого господина 
(правителя Хазарії) треба [їхати] п’ятдесят днів. Ось ті, хто воюють з 
нами: (а)си, Баб-ель-Абваб, Зибус, Турку, Лузнию”3. Цією фразою текст листа 
завершується. 

Дослідники розходяться щодо того, як розуміти “воюють з нами” – 
“ворогують” чи “є союзниками, федератами”. Назва “аси” (“оси”?, “ози”?) 
позначає або частину заволзьких племен узів (огузів) або якусь групу асів-
аланів, багато яких було розкидано у ІХ – Х ст. по східноєвропейському 
степу від Північного Кавказу до Середнього Поволжя. Баб-ель-Абваб – 
інакше “Залізні ворота” – у стислому значенні: місто Дербент, що замикало 
шлях зі степів до Закавказзя, що пролягав між Кавказом і Каспійським 
морем. В даному разі, очевидно, під назвою Баб-ель-Абваб слід розуміти 
сукупність гірських народів Дагестана, які були об’єктом боротьби між 
хазарами та ісламськими державами Закавказзя4. Слово “Зибус”, за 
визнанням усіх дослідників, слід читати “Зихус” і розуміти під ним плем’я 
зихів, яке мешкало на заході Північного Кавказу і відзначене, зокрема, у 
Констянтина Багрянородного. “Турку” себто “турки” – це або частина тих 
же узів, або ж, що здається більш вірогідним – племена угрів-мадярів, які 
мешкали у середині ІХ ст. на Дону, у ІІ пол. ІХ ст. перемістилися на правий 
берег Дніпра, звідки невдовзі під тиском печенігів попрямували до 
нинішньої Угорщини5. 

Як відомо з писемних джерел, алани й угри певний час знаходилися у 
залежало від Хазарського каганату, хоча час від часу і наважувалися на 

                                           
1 Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и 

Кавказа. – М., 1990. – С. 215-218; Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы Х века. 
(London, 1992) / Науч. ред., послесловие, комментарии В.Я. Петрухина. – 2-е. изд. – М., 2003. – 
С. 128 і далі; Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в древности и 
раннем Средневековье. – М., 2004. – С. 309-312. 

2 Коковцов П.К. Назв. пр. – С. 113-123; Голб Н., Прицак О. Назв. пр. – С. 138-160. 
3 Голб Н., Прицак О. Назв. пр. – С. 160. 
4 Артамонов М. И. История хазар. – Л., 1962. – С. 226-232 
5 Константин Багрянородный. Об управлении... – С. 159-169; І у Багрянородного і у 

сучасних йому арабських авторів угри-мадяри зазвичай звуться “турки”. 
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збройні виступи проти нього. Територія Дагестану входила до складу 
каганату на межі VII – VIII ст., пізніше вона підпала під контроль арабів, ще 
пізніше тут сформувалися династії місцевих князів, які лавіювали між 
арабами і хазарами. Узи наприкінці ІХ ст. виступили союзниками хазарів 
проти печенігів, але пізніше ворогували з хазарами1. Про відносини з 
Хазарським каганатом західнокавказьких зихів нічого невідомо, але вони, 
безперечно, входили до сфери впливу каганату, оскільки неподалік їхньої 
території знаходилося місто Таматарха – воно ж Тьмутаракань або Самкерц, 
що було опорним пунктом Хазарії в регіоні2.  

Як бачимо, практично кожен зі згаданих народів може бути названий 
таким, що “воював” із хазарами – і як ворог, і як сюзник.  

Географічне розміщення згаданих назв вказує, що вони позначають 
крайні межі хазарських володінь (періоду розквіту їхньої держави) – узи 
були сусідами хазар на сході (у Заволжжі), Баб-ель-Абваб позначає південне 
порубіжжя, зихи – південно-західне, “Турку” (мадяри) – у середині – ІІ пол. 
ІХ ст. були сусідами хазарського об’єднання на заході. 

Якщо під назвою “си” слід розуміти аланів, то їхні групи розміщувались 
у ті часи як на північних рубежах (у Верхньому Подонні, на середній Волзі), 
так і на південних прикавказьких окраїнах каганату. 

Якщо ж під “’си” криються все ж таки узи-огузи, то не можна не 
відзначити географічно правильної послідовності переліку народів – [узи], 
Баб-ель-Абваб, Зихус, Турку... – він іде напівколом (ходом годинникової 
стрілки) зі сходу на захід. Ту обставину, що перелік народів відповідає 
окресленню рубежів Хазарії (періоду її найбільшого розширення), певною 
мірою підтверджує попередня фраза: “Володіннями мого господина треба 
[їхати] п’ятдесят днів” – перелік ніби продовжує це твердження, 
демонструючи величезну просторість володінь. 

Отже, логічним був би висновок, що “Лузнию”, згадані слідом за 
“Турку”, мають знаходитися десь у сусідстві з останніми, продовжуючи 
західний або позначаючи північно-західний рубіж Хазарської держави. 
Якраз приблизно у цих місцях – на північ від кочовищ угрів ІХ ст. – 
мешкали поляни, позначені Багрянородним як Λενζανήνοι.  

Особливості єврейської абетки дають змогу читати Lwznyw як “лузанию”. 
У згаданій цим же документом назві Константинополя – Qwstntyn’ 
(читається “Кустантина”) маємо передачу носової сполуки літерою ו “w”. 
Таким чином, форми Lwznyw і Λενζανήνοι можуть вважатися практично 
тотожними, вони обидві можуть передавати слов’янське *lężane. 

Один з перших дослідників “Кембриджського документа” П. Коковцов, а 
також відомий американський сходознавець О. Пріцак були схильні 
ототожнювати Lwznyw з якоюсь частиною русів або варягів-норманів3. 
Однак їхні кон’єктури засновані на суттєвих натяжках, крім того, автор 
листа добре знає русів під їхньою звичайною назвою – Rws. 

 

                                           
1 Там само. – С. 155, 171. 
2 Там само. – С. 171, 175. 
3 Коковцов П.К. Назв. пр. – С. 122; Голб Н., Прицак О. Назв. пр. – С. 155. 
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Рис. 1. Варіанти ідентифікації “лензанинів” за описом Констянтина Багрянородного. 

 

 
 
Умовні позначення: 1 – гіпотетичний кордон племені ляхів-лендзян за реконструкціями 

польських дослідників; 2 – приблизна територія Русі (“Рóсії”); 3 – кочовища печенізьких 
племен. Примітка: узяті в дужки назви міст в опису не згадані. 

 

Згідно з даними, що містяться в ПМЛ, між полянами і хазарами існували 
довготривалі й напружені стосунки, через що перші мали бути добре відомі 
останнім і, отже, їхня поява в стислому огляді хазарської історії не є 
несподіваною. Згідно з ПМЛ, поляни певний час знаходилися в данницькій 
залежності від хазарської держави, цілком імовірно, що вони також мали 
збройно виступати на боці хазарів проти навколишніх племен (адже цього 
зазвичай вимагали від підлеглих). Пізніше – починаючи з 60-х років ІХ ст. – 
поляни в альянсі з варягами перетворюються на ворогів каганату. Тим самим 
відносини хазарської держави з полянами є повністю аналогічними до 
відносин з іншими народами, згаданими у вищерозглянутому переліку, і 
незалежно від сутності фрази “воюють з нами”, вона з усіма підставами 
могла стосуватися також і полян. 

Характер відносин поляни – хазари і якоюсь мірою значення полян в 
історичних долях Східної Європи лаконічно-яскраво відбито в знаменитій 
літописній легенді про данину мечами. Примушені хазарами до виплати 
данини, поляни вирішили заплатити її мечами1, хазарські старійшини 
витлумачили це таким чином, що поляни в майбутньому почнуть брати 
данину і з них і з інших: “І те все збулося” – резюмує літописець. Показово, 

                                           
1 Чи не слід тут бачити відгомін спогадів про збройну участь полян у військових акціях 

хазарів? 
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що хоча автора ПМЛ у жодному разі не можна запідозрити у 
“антинорманістській позиції”, прогноз-передсказання хазарських мудреців 
він адресує саме полянам, а не русам чи варягам. Отже, при всій 
легендарності цієї розповіді, з неї все ж можна зробити висновок, що поляни 
самі по собі були суттєвим фактором міжнародних відносин на півдні 
Східної Європи. Останнє цілком відповідає правомірності й актуальності 
згадки їх у “Кембриджському документі”, як помітних і важливих сусідів 
володінь хазарського правителя. 

Таким чином, дані імператора Констянтина Багрянородного, анонімного 
кримського хозарина й автора “Повісті минулих літ” певною мірою 
взаємопідверджуються і взаємодоповнюються. Ретельне порівняння 
інформації цих джерел дає змогу додавати нових фрагментів до 
відтворюваної мозаїки історії Давньої Русі та її сусідів. 

 
 
 

Шостак М.В. (Київ) 
 

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ КИЇВСЬКОЇ  
РУСІ В ПРАЦІ ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА  

«ПОХОДЖЕННЯ РУСІ. СТАРОДАВНІ  
СКАНДИНАВСЬКІ ДЖЕРЕЛА (КРІМ САГ)» 

 
У статті досліджується концепція формування Київської Русі в праці 

Омеляна Пріцака «Походження Русі. Стародавні скандинавські джерела 
(крім саг)». Автор переконує, що на новій методологічній основі, шляхом 
використання стародавніх скандинавських джерел (крім ісландських саг), 
О. Пріцак подав новий підхід до вивчення проблеми походження Русі.  

 
Для самоусвідомлення і консолідації нації велике значення має 

формування прийнятих у науці уявлень про спільне минуле, зокрема про 
походження держави. Сучасні вчені вважають, що в цьому питанні 
необхідно акцентувати увагу на виробленні певних критеріїв пошуку 
історичних коренів державності. Саме формування Київської Русі було 
одним із вагомих чинників в історії становлення української державності.  

То ж за яких умов і ким була створена ця східнослов’янська держава, і які 
фактори сприяли її утворенню? Коли і як на просторах східнослов’янської 
рівнини з’явився новий етнонім «Русь»? Нині науковцям не вдалося дійти 
згоди і конкретного висновку щодо розв’язання цих питань, а тривала й 
затята суперечка дала мало нових фактичних даних. 

Проблему історії Княжої доби, її витоків, формування державності 
вивчав професор Гарвардського університету США Омелян Пріцак. Його 
досить оригінальна концепція походження Русі та її місце в історії 
державотворчості українців заслуговує на увагу. 

Вважаючи, що історія починається тоді, коли з’являються писані 
джерела, коли є людська спільнота, свідома себе, історик, на відміну від 
археологів, упевнений О. Пріцак, має не описувати події, а подавати функції 
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цих подій у їхньому розвиткові. У своїй праці «Походження Русі», вивчаючи 
і публікуючи стародавні скандинавські джерела (крім саг), дослідник 
вирішив виробити новий підхід і нову методологію щодо проблеми 
слов’янського державотворення, відкинувши спеціальну наукову літературу 
і звернувшись безпосередньо до першоджерел.  

Викладаючи свої методологічні засади щодо державотворчих процесів, 
О. Пріцак спирався на п’ять основних принципів, які вважав для себе 
обов’язковими. 

Він писав, що держава є «однією з найзначніших ідей і найвищих 
досягнень розвитку урбаністичної цивілізації. Вона виникає не спонтанно, а 
запозичується у народів, у яких уже існує. Переймання такої ідеї народами, 
які не витворили власної держави, обумовлене розумінням її важливості й 
доцільності, тому ті народи добровільно віддаються під провід досвідчених 
іноземних навчителів. … Лише історично свідомий народ здатний принести 
історію на території, де такої свідомості не існує»1. 

Звідси робиться перший висновок про потребу звільнити наукову 
проблему походження Русі від усіх емоційних «патріотичних» впливів та 
хуторянських вимог – доказів про «спроможність слов’янських народів 
створити державу» і підвести її до контексту світової історії. 

На другий методологічний принцип вплинуло деяке нігілістичне 
ставлення автора «Походження Русі» до археології та лінгвістики. Такий 
підхід ставить під сумнів відомий дослідник археології і давньої історії 
слов’ян В. Баран. Він вказує на те, що саме археологія, яку О. Пріцак не хоче 
вважати праісторією, дає незаперечні факти досить високого економічного 
розвитку та соціальної організації східнослов’янських племінних груп 
принаймні за 600-700 рр. до виникнення Київської держави2.  

Не можна не погодитись із справедливим зауваженням й О. Пріцака, яке 
перегукується з методологічними засадами М. Грушевського та рядом інших 
дослідників давніх слов’ян про те, що не можна пояснити походження 
держави якимось одним чинником або явищем. Тобто слід усвідомити, що 
держава, в тому числі Русь, не могла народитися зненацька. За О. Пріцаком, 
цей процес тривав, як мінімум, від 770 до 1072 року і був сповнений 
несподіванок і випадковостей. Автор вважає, що якби правителі Русі не 
прийняли однієї із світових релігій (іслам або християнство) і не заснували 
осілої культури з началами історичної свідомості, Русь могла б залишитися 
такою ж загадковою і позаісторичною, як анти в джерелах VI-VII ст. 
Вирішальним фактором для народження Русі як історичної цілісності у 
Східній Європі був не 862-й рік чи будь-який інший рік, а тривалий відтинок 
часу, починаючи приблизно від 770 року і закінчуючи християнізацією в 
988-1072 рр. 

По-третє, одним із основних принципів своєї методології дослідник 
вважає усвідомлення синкретичного характеру державного устрою Русі. Це 
найвиразніше проступає в потрійному титулі, який спочатку норманські 

                                           
1 Пріцак О. Походження Русі. Стародавні скандинавські джерела (крім саг). – К.: Обереги, 

1997. – С. 31, 72. 
2 Баран В.Д., Баран Я.В. Історичні витоки українського народу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 133. 
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руси давали своєму правителю, називаючи його германським кънязь, 
тюркським каганом і візантійським царь. 

Частині цієї праці автор присвятив події останньої чверті ХІІІ ст. Адже, 
на його думку, про VIII-X ст. у Східній Європі та Скандинавії є набагато 
менше вартісної інформації, ніж про три наступні століття. Таким чином, 
вивчення пізнішого періоду цінне тим, що дає змогу простежити наслідки 
більш ранніх подій. Таке «читання історії навспак» визначає четвертий 
принцип.  

І нарешті, п’ятий принцип – співтериторіальні, погано організовані, 
язичницькі неписьменні селянські громади Східної Європи у VIII-X ст. не 
могли самостійно створити державу, – вважав автор «Походження Русі»1.  

Зовсім інший погляд на цей принцип має В. Баран, який вважає, що 
утворення держави «здійсниме лише за умови, що саме суспільство вже 
досягло відповідного економічно-соціального і культурного рівня та було 
готовим до цього»2. Спираючись на дані археології, дослідник вказує, що 
рівень південно-східних племінних груп був вищим порівняно з північно-
східними, і тому нащадки Рюрика, перебравшись з північно-східних регіонів 
на Волзі до Дніпра, у Київ, знайшли тут середовище, підготовлене для 
утворення державного організму. 

Так само як не вдалося дійти конкретного висновку про походження 
етноніма «Русь», так і немає загальної згоди щодо ширшої проблеми – 
співвідношення скандинавських впливів та чинників слов’янської еволюції у 
виникненні Київської Русі. Можливо через неспроможність довести одну із 
теорій походження Русі, багато вчених поступово були змушені шукати 
компромісного рішення. Нині існує загальна згода щодо впливу скандинавів 
на суспільство й культуру східних слов’ян. Мандруючи у складі невеликих 
ватаг заповзятливих воїнів-купців, варяги швидко засвоювали 
східнослов'янську мову та культуру й через свою малочисельність навряд чи 
могли серйозно вплинути на спосіб життя місцевого населення. Проте важко 
заперечувати участь і навіть провідну роль варягів у політичному житті з 
огляду на те, що всі правителі Києва аж до Святослава, а також їхні 
дружинники мали скандинавські імена. Варяги відігравали роль каталізатора 
політичного розвитку завдяки тому, що або підкоряли слов'ян і політично 
організовували їх, або ж створювали для них загрозу, що змушувала їх 
краще організовуватися самим. Щоправда, у ряді випадків інтереси східних 
слов’ян і варягів співпадали. Це, зокрема, стосувалося обмеження впливу 
хозарів, протистояння нападам кочовиків, забезпечення й охорони 
дніпровського торговельного шляху на Візантію. 

Тому існують вагомі підстави вважати виникнення Києва досягненням не 
якоїсь окремої етнічної групи, а результатом складної слов’яно-
скандинавської взаємодії. 

О. Пріцак, розвиваючи цей підхід, висловив думку, що питання про 
етнічне походження Русі є несуттєвим. На його погляд, Русь була спочатку 

                                           
1 Пріцак О. Походження Русі. Стародавні скандинавські джерела (крім саг). – К.: Обереги, 

1997. – С. 31. 
2 Баран В.Д., Баран Я.В. Історичні витоки українського народу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 134. 


