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ВСТУП 

Наукова проблема – зіставлення етимологій власних назв у давніх 

писемних памʼятках та сучасних етимологічних працях. 

Вивчення унікальних писемних джерел української мови, пошук у них 

відповідей на актуальні для сьогодення питання про автохтонну територію, 

культурну пам'ять і мову має важливе значення для розуміння історичної 

тяглості українців в сучасних процесах національного розвитку в Україні, для 

історико-лінгвістичної аргументації в науковій і політичній комунікації. В 

етимологіях власних назв – антропонімів, топонімів, а особливо – етнонімів, 

відображено історичні реалії та їх сучасні проекції.  

«Синопсис» І. Гізеля та «Історія русів» – тексти, які становлять науковий 

інтерес як «нововідкриті» пам՚ятки українців, так і релевантні для вивчення цих 

онімів. Густинський літопис відзначається оригінальним тлумаченням фактів і 

новим поглядом на історію, тому є вагомим джерелом дослідження етимології. 

Актуальність наукової праці полягає в тому, що на матеріалі  

недосліджених і малодосліджених писемних пам՚яток української мови виявлено  

і проаналізовано етимології антропонімів, топонімів та етнонімів, що 

підтверджують, а також уточнюють окремі пояснення в сучасних працях з 

етимології. 

Етимологічні пошуки староукраїнських учених здавна привертали увагу 

дослідників. Вони вбачали тут, поряд із вдалими етимологіями, «чимало 

невірних етимологій, які базуються на співзвуччі окремих слів, на догадках 

автора… Але наївність і не науковий характер деяких етимологій 

виправдовується тим, що в XVII ст. наукової етимології ще не існувало» [Наєнко 

с. 142]. Дефініція терміна етимологія зафіксована в «Граматиці» Мелетія 

Смотрицького: Єтvмологїѧ єсть часть Грамматїки втораѧ, реченїѧ раздѣлѧти и 

ко своєй коеждо слово части со разсужденїємь относити оучащаѧ [Смотрицький, 

с. 19]. 

У нашому дослідженні аналізуємо етимологію антропонімів, топонімів та 

етнонімів. 
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Розвиток ономастичних досліджень є необхідною передумовою для 

поглибленого вивчення історії, філології, етнографії та інших гуманітарних наук. 

Найбільший ефект дає вивчення ономастичних джерел у дослідженнях на межі 

наук [Зубко с. 275].   

В українському мовознавстві розвитку етимологічних та ономастичних 

студій сприяли наукові праці О. Мельничука, В. Німчука, Р. Болдирєва, 

Г. Півторака, В. Скляренка, О. Стрижака, Л. Масенко, І. Железняк, В. Шульгача, 

С. Вербича, М. Торчинського, Л. Гнатюк, Г. Наєнко, Л. Кравченко та ін.   

Важливими для сучасних наукових студій є словники: «Етимологічний 

словник літописних географічних назв Південної Русі», «Етимологічний словник 

української мови» (в 7 т.), «Етимологічний словник української мови» 

Я. Рудницького, «Етимологічно-семантичний словник української мови» 

І. І. Огієнка, «Етимологічний словник топонімів України» В. В. Лучика, 

«Топонімічний словник України: Словник-довідник» М. Т. Янка.  

Етимологія антропонімів, топонімів та етнонімів ще не досліджувалася на  

основі текстів «Синопсиса» та «Історії русів» та Густинського літопису. 

Особливість «Синопсиса» полягає в тому, що протягом двохсот років  він 

слугував підручником з історії Російської імперії. Ю. Мицик так зазначав про 

його вивчення: «До «Синопсиса» була постійно прикута увага дослідників і 

згадки про цей твір містяться майже в усіх синтетичних роботах, посібниках із 

джерелознавства, історіографії історії СРСР і ін., на жаль, далеко не всі автори 

займалися спеціальним вивченням «Синопсиса», тому, поряд з правильними 

положеннями, досить часто зустрічаються і помилкові...» [Мыцык, с. 22].  

У лінгвістичному вимірі «Синопсис» є вагомим джерелом в галузі 

етимології. 

Особлива цінність Густинського літопису для вивчення етимології полягає 

в тому, що він не є простою компіляцією з різних джерел, а відзначається 

оригінальним тлумаченням фактів і новим поглядом на історію. Він справив 

помітний вплив на українську літературу, зокрема на «Патерикон» Сильвестра 
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Косова, «Синопсис», обробки житій княгині Ольги й князя Володимира 

Святославича [Збірник с. 6].  

Густинський літопис, написаний у 1623 – 1627 роках, поєднує давню 

традицію української історичної літератури, що тягнеться від перекладів хронік 

візантійських письменників та зведень літописців княжої доби до початків 

новочасних форм історіографічної творчості. Ймовірним укладачем літопису 

називають Захарія Копистенського, а автором передмови – ченця Густинського 

монастиря Михайла Лосицького.  

В умовах, коли українська самобутність перебувала на межі зникнення, була 

написана «Історія русів», яка вже самою назвою доводила, що українці є 

незалежною нацією із власною історією, і мала попередити асиміляцію 

провідного прошарку суспільства.  

Історія передусім зберігається в назвах, тому «Історія русів», в якій виклад 

починається з найдавніших часів, тлумачить походження назв багатьох народів, 

що мали стосунок до території сучасної України, звертається до відомостей про 

давні поселення і подає факти заснування нових міст.  

У різний час цю пам՚ятку досліджували М. Грушевський,  О. Лазаревський, 

В. Горленко, Л. Майков. Спеціальні дослідження про цей текст підготували 

А. Єршов, П. Клепацький, М. Слабченко, А. Яковлів, М. Возняк та ін.  

Мета наукової праці – виявити та проаналізувати спільні та відмінні ознаки 

в етимологічних тлумаченнях антропонімів, топонімів та етнонімів у 

«Синопсисі», Густинському літописі, «Історії русів» та їх зіставлення з 

поясненнями в етимологічних словниках української мови.  

Завдання дослідження: 

–  з՚ясувати етимологію антропонімів у «Синопсисі» та порівняти з 

наведеними в сучасних етимологічних студіях;  

–  схарактеризувати етимологію етнонімів у «Синопсисі», Густинському 

літописі, «Історії русів» і порівняти тлумачення етнонімів в сучасних 

етимологічних працях; 
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–  проаналізувати етимологію топонімів у «Синопсисі», Густинському 

літописі, «Історії русів» і наукових дослідженнях сучасного періоду, порівняти 

визначення цих власних назв; 

–  встановити і дослідити етимологічні тлумачення антропонімів, топонімів 

та етнонімів у доліджуваних писемних пам՚ятках ХVІІ – ХVІІІ ст., що 

відрізняються від наведених в етимологічних словниках української мови.  

Об'єкт дослідження – антропоніми, топоніми і етноніми в тлумаченнях 

«Синопсиса», Густинського літопису та «Історії русів». 

Предмет дослідження – етимології власних назв у «Синопсисі», 

Густинському літописі та «Історії русів». 

Методи дослідження включають загальнонаукові (індукції, дедукції, 

класифікації та систематизації) та спеціальні лінгвістичні – описовий, 

порівняльно-історичний, зіставно-типологічний. Міждисциплінарність 

дослідження уможливлена застосуванням комплексного аналізу до вивчення 

мови у сукупності свідчень про історію, культуру, соціум, мовні контакти 

українців та інших народів в історичному вимірі. 

Матеріал дослідження налічує сорок п'ять антропонімів, етнонімів та 

топонімів, які проаналізовані за текстами ХVІІ – ХVІІІ ст. та 

етимологічними словниками української мови. 

Джерельна основа дослідження: три писемні пам'ятки ХVІІ – ХVІІІ ст.:  

«Синопсис» І. Гізеля, Густинський літопис та «Історія русів», які опрацьовані за 

виданнями: [Гізель; Збірник; Історія]. 

Для порівняння етимологій, пояснених у цих пам'ятках, також залучалися 

етимологічні словники української мови: «Етимологічний словник літописних 

географічних назв Південної Русі» (відп. ред. О. С. Стрижак), «Етимологічний 

словник української мови» (в 7 т.; головний ред. О. С. Мельничук), 

«Етимологічний словник української мови» Я. Рудницького, «Етимологічний 

словник топонімів України» В. В. Лучика, «Етимологічно-семантичний словник 

української мови» І. І. Огієнка, «Топонімічний словник України: Словник-

довідник» М. Т. Янка.  
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Структура роботи складається зі вступу, трьох розділів, загальних 

висновків і додатків, списку використаної літератури. У розділі I. «Етимологія 

антропонімів у «Синопсисі»» розглядаються п'ять чоловічих імен. У розділі II. 

«Етимологія етнонімів у «Синопсисі», Густинському літописі та «Історії русів»» 

проаналізовано двадцять п'ять етнонімів, з яких дванадцять зустрічаються в 

«Синопсисі», шістнадцять у Густинському літописі і п'ятнадцять в «Історії 

русів» (див. Таблиця 1). Розділ III. «Етимологія топонімів у «Синопсисі», 

Густинському літописі та «Історії русів»» охоплює п'ятнадцять лексем.  

Апробація результатів наукового дослідження:  

– публікація трьох статей у науковому фаховому журналі «Молодий 

вчений», який входить до міжнародної наукометричної бази даних Index 

Copernicus. Загальний обсяг публікацій – 1,5 друкованого аркуша. Усі публікації 

одноосібні:  

1. Бичко О. В. «Історія русів»  як  джерело  етимологічних  студій /                    

О. В. Бичко // Молодий вчений. – 2017. – Вип. 4 (44). – С. 125-128. 

2. Бичко О. В. Етимологія відгідронімних етнонімів (на основі 

писемних пам’яток ХVІІ – ХVІІІ ст.) / О. В. Бичко // Молодий вчений. – 2018. –  

Вип. 4 (56). – C. 546-549. 

3. Гиляновська О. В. Етимологія антропонімів у «Синопсисі» / 

О. В. Гиляновська // Молодий вчений. – 2018. – Вип. 10 (62). – C. 522-525. 

– участь у чотирьох конференціях протягом 2017-2018 рр.: Міжнародній 

науковій конференції «Філологія початку ХХ сторіччя: традиції та 

новаторство» (Київ, 5-6 квітня 2017 року); Міжнародній науковій конференції 

«Мовнокультурна ідентичність у контексті філологічних студій» (Київ, 25-

26 жовтня 2017 року); Міжнародній науковій конференції "Філологія початку 

ХХІ сторіччя: традиції та новаторство" (Київ, 24-25 квітня 2018 року); 

Міжнародній науковій конференції «Мова як світ світів: граматика і поетика 

текстових структур» (Київ, 8-9 листопада 2018 року).  
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РОЗДІЛ I. ЕТМОЛОГІЯ АНТРОПОНІМІВ У «СИНОПСИСІ» 

«Синопсис» є однією із найцікавіших пам'яток XVII ст., яка віддзеркалює 

особливості тогочасної літописної традиції і чи не вперше в доступній формі 

знайомить читача з історичними подіями. У більшості випадків це антропоніми-

композити, значення яких є зрозумілим, що зумовлює їх використання і в наш 

час.    

1.1. Афет  

 Афетъ – «син Ноя». На початку оповіді автор «Синопсиса» подає 

тлумачення імен біблійних персонажів, які мають відношення до виникнення 

слов'янського народу: «Афетъ бо толкуется разширенїе  или разширителенъ» 

[Гізель с. 1].  

Ця етимологія збігається з єврейським значенням імені: Яфéт (ֶתֶפי, Иефет); 

yph – вірний, гарний; єгипетське keftiu – острів Кріт, єврейське: yapt Elohim 

leyepet – нехай Елогім поширить; pty – бути просторим, широким [Гусак c. 272].  

  1.2. Мечислав 

 Мечиславъ – «слов'янське чоловіче ім'я». За «Синопсисом», слов'янський 

народ на пам'ять про славні діла свої називав синів іменами, які закликали до 

слави: «Мечиславъ, яко славенъ бѣ отъ меча» [Гізель с. 3].  

Ця етимологія засвіжчена у словнику антропонімів: «Дане ім'я залишилося 

у вжитку в багатьох слов'янських народів. Мечислав – слов.; ге. Mieczysfew; від 

miecz- (меч) і sfew- (слава)» [Скрипник с. 76]. Етимологія цього імені досить 

прозора, тому не дивно, що антропонім зберігся у такому ж вигляді до нашого 

часу [Гиляновська, с. 523]. 

1.3. Мстислав 

Мстиславъ – «слов'янське чоловіче ім'я». В етимології імені закладена 

згадка про славу, як і в інших власних назвах даного типу. «Мстиславъ, мстяся о 

славѣ» [Гізель с. 3]. 

У словнику антропонімів Мстислав – «слов.', від мсти- (помста) і слав- 

(слава) [Скрипник с. 80]. Сучасний етимологічний словник демонструє 

вживання даного імені в різних слов'янських мовах, а також утворення похідного 
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жіночого варіанта. Мстислав (чоловіче ім'я), Мстислава (жіноче ім'я), Слава, 

ст. Мстиславовичь (1444); дослівно перекладається «мстити за славу» або 

«славний месник» [Етимологічний т. 3, с. 528]. 

Цей антропонім має етимологію, яка зрозуміла і близька для багатьох 

слов’янських народів, у тому числі українцям [Гиляновська, с. 523]. 

1.4. Святослав 

Святославъ – «слов'янське чоловіче ім'я». Наведене ім'я є прикладом 

наголошування на славі, якою були наділені слов'яни: «Святославъ, сирѣчь 

святую снабдѣваяй славу» [Гізель с. 2]. 

Така власна назва дохристиянського періоду набула поширення серед 

багатьох слов'янських народів і залишається вираженою багатьма варіантами.  

Святослав (чоловіче ім'я), Святослава (жіноче ім'я), Слава, Славик, Славко; 

- р. Святослав, Святослава, бр. Святаслаў, Святаслава, др. Святославъ, болг. 

Светослав; - псл. Svętoslavъ; - складне утворення індоєвропейського типу з основ 

прикметника svętъ «святий» та іменника slava [Зубко, с. 200].  

Ім’я, яке етимологічно пов’язане зі славою, не втрачає актуальності і в наш 

час, тому побутує серед чоловічих імен українців [Гиляновська, с. 524]. 

1.5. Ярослав 

Ярославъ – «слов'янське чоловіче ім'я». Поряд із частиною, яка вказує на 

славу, з'являється ознака сміливості і відваги: «Ярославъ яряся за славу» [Гізель 

с. 3].  

У словнику антропонімів Ярослав – «слов.; від яр- (ярий) і слав- 

(слава)» [Скрипник с. 113]. Дитина, яка була названа таким іменем, мала рости 

відважною і прославитися своїми справами.  

Цей антропонім не лише нагадує про славне минуле, а й продовжує 

традицію називання чоловіків питомо слов’янськими іменами [Гиляновська, 

с. 524]. 

Порівнявши подану автором «Синопсиса» етимологію антропонімів із 

сучасними тлумачними джерелами, можна дійти висновку, що значення майже 

повністю збігаються. До того ж, усі імена збереглися і застосовуються у 
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сучасному вжитку. Наявність пояснень антропонімів у «Синопсисі» є 

особливістю, яка відрізняє його від Густинського літопису та «Історії русів», в 

яких антропонімія не представлена. 

Зокрема, Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська у словнику «Власні імена 

людей» досить точно, лаконічно і зрозуміло для пересічного читача пояснюють 

походження імен. Етимологія антропонімів Мечислав, Мстислав, Святослав і 

Ярослав майже повністю збігається з автором «Синопсиса». «Етимологічний 

словник української мови» (у 7 тт.) теж подає детальне пояснення антропонімів 

Мстислав, Святослав і Ярослав, яке підтверджує етимологію, відому ще автору 

літопису. До того ж, усі імена збереглися і застосовуються в сучасному вжитку 

різних слов’янських народів. Етимологія антропоніма Афет у словниках 

української мови не згадується, оскільки це ім’я не було поширене у 

повсякденному вжитку серед тогочасного населення. 

Етимологія цих антропонімів сягає давніх часів і майже повністю збереглася 

у первинному варіанті. Результати цього розділу викладено в публікації 

[Гиляновська, с. 524]. 

РОЗДІЛ II. ЕТИМОЛОГІЯ ЕТНОНІМІВ У «СИНОПСИСІ», 

ГУСТИНСЬКОМУ ЛІТОПИСІ ТА «ІСТОРІЇ РУСІВ» 

2.1. Алани 

 Походження назви племені аланів літописець Густинського літипису 

виводить від імені їхнього воєводи – Алана: «Наші ж літописці кажуть трохи 

інакше – що сармати сюди прийшли з Аланом Другим, воєводою своїм. Гадаю, 

од сього алани й аланами нареклися» [Збірник с. 12]. 

Цікавим є тлумачення етноніма через мови сусідніх народностей: «Имя алан 

не исчезло полностью из памяти соседей. В языке мегрелов alani значит «герой», 

«храбрец», «молодец». У тех же мегрелов засвидетельствован обычай alanuroba, 

заключающийся в особом спортивном состязании между двумя партиями 

молодых людей» [Абаев, с. 45]. 

2.2. Болгари 
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 Для автора «Історії русів» досить вірогідним видавався факт походження 

етноніма від гідроніма. Таке типове перенесення назви відбулося і у випадку 

називання болгар: «Самі слов'яни і того більше собі назв наробили: болгарами 

називали тих, які мешкали над річкою Волгою» [Історія с. 79]. 

Теорія походження назви болгар від річки підтверджується і сучасними 

джерелами, хоча існують інші, не менш вірогідні теорії. Етимологію цієї 

народності знаходимо лише в «Історії русів». 

2.3. Вандали 

 Густинський літопис виводить етимологію східногерманського племені 

вандалів від гідроніма або антропоніма: «Кажуть ще, що сі наші слов'яни, 

змішавшись із тевтонами [в рукописі: «тевноты»], німцями, нареклися 

вандалами, чи то од ріки Вандалу, тобто Вісли, чи то од вождя свого хороброго 

Вандала, і множество зла західній стороні сотворили» [Збірник с. 13]. 

Цілком протилежне тлумачення пов'язує етнонім із характеристикою 

способу життя племені: «Вандал, вандалізм; лат. Vandalus «людина з племені 

вандалів; (перен.) варвар, що нищить культурні цінності» походить від назви 

східногерманського племені, пов'язаної з нвн. wandern «бродити», англ. wander 

«тс.»; означає буквально «кочовик» [Етимологічний т. 1, с. 328]. 

2.4. Варяги 

Оскільки автор «Історії русів» вдається до зображення історичних подій 

трохи пізнішого часу, порівняно із, наприклад, «Синопсисом» і Густинським 

літописом, то закономірним є звернення до нових відомих реалій життя на Русі, 

зокрема до появи соціального прошарку найманців-варягів.  

Очевидно, чужоземці не дуже імпонували русичам, які й мали право 

тлумачити їхню назву згідно з інколи нечесною до них поведінкою північної 

народності: «варягами називали через хижацтво і засідки, де чигали на 

перехожих» [Історія c. 79]. 

Цікавим фактом є майже протилежне значення етноніма варяги у давніх 

авторів і в сучасних розвідках, адже автор «Історії русів» закладає в своє 

пояснення негативну конотацію, у той час як більшість дослідників вважають цю 
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лексему спорідненою із позитивною характеристикою вірності, дружби, 

дотримання присяги і навіть милосердя. 

2.5. Гуни 

Досить поширеним є походження назви племені від гідроніма, з яким воно 

певним чином пов'язане : «Інші ж, пішовши далі, осіли над рікою Гунною і 

нареклися гуннами» [Збірник с. 19]. 

Видається цікавою версія, за якою від етноніма кочових племен пішла назва 

гідроніма Київщини, яка збереглася і досі : «Гунище – річка Київської области, 

може корінь від назви народу гуни (IV-VII ст.)» [Огієнко т. 1, с. 309]. 

У походження назви племені простежується очевидний зв’язок із 

гідронімом, від якого утворилася назва [Бичко 2018, c. 547].  

2.6. Деревляни 

Густинський літопис коротко розкриває етимологію низки племен, які 

називалися за місцевістю, на якій осідали: «…інші – деревляни, бо осіли в лісах.» 

[Збірник  с. 13]. 

Чітка семантика етноніма дає підстави автору «Історії русів» ототожнювати 

назву племені з місцем його проживання: «Деревлянами – мешканців полісних» 

[Історія c. 79]. 

2.7. Дуліби 

Дуліби – ՙплем'я слов'ян, яке входило в Антський союз՚. Укладач 

«Синопсиса» виводить етнонім племені від антропоніма: «Tpeтїй Дулѣпа, а отъ 

того Дулѣпяне надъ Богомъ, иже нынѣ нарицаются Лучаны» [Гізель с. 9]. 

Припускається, що назву дулібам дали готи. Найменування племені дуліби, 

як  доводить О. М. Трубачов, походить від нім. Dudl-eiba «країна волинок 

(дудок)». Такий же термін існує і західних слов'ян. Він гадає, що цю назву дали 

готи, які в VII – VII ст. проходили через басейн Західного Бугу, де в той час жило 

слов'янське плем'я, серед якого була досить поширена гра на волинках (дудках). 

Їх готи і називали дударями (дулебами) [Янко с. 129-130]. 

2.8. Козаки 
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Автор Густинського літопису викладає поширену на той час версію 

виникнення самоназви козаків: «І по тім війнолюбивий наш народ, засмакувавши 

собі здобич, наставив собі старійшину з-посеред себе, на ймення Козака, од нього 

ж бо і самі по тім козаками нареклися, і почали самі часто в Татарську землю 

ходити, і звідти багаті добитки приносити; день же одо дня примножилося їх, так 

що з часом намножилося; і навіть досі не перестають [вони] пакості творити 

татарам і туркам» [Збірник с. 122]. 

Цікавою є версія автора «Історії русів» щодо виникнення назви козаків, а 

саме два варіанти її виникнення: «Ці воїни, часто своїм союзникам допомагаючи, 

а паче грекам у війнах з їхніми ворогами, перейменовані царем грецьким 

Константином Мономахом з козарів на козаків, – і така назва назавжди вже у них 

залишилась» [Історія с. 79].  «А козаки та козари – від легкості їхніх коней, 

подібної до козиного скоку» [Історія c. 94]. 

2.9. Морави 

Серед всіх інших перелічених етнонімів автор Густинського літопису 

пояснює походження племені «морави»: «Одні осіли на ріці Мораві і нареклися 

морави…» [Збірник  с. 13]. 

«На укр. ґрунті ця назва засвідчена в старих укр. пам'ятках. У «Слові про 

похід Ігоря» (1187 р.): «Ту німци и венедици, ту греци и морава поют славу 

Святославлю». В «Іпатському Літописі», цебто в волинському зводі (кодексі) 

літописів з кінця XIII чи може з початку XIV століття, зміст якого покищо знаємо 

тільки з того списка (з копії), що була зроблена коло 1425 р. в Іпатському 

манастирі в м. Костромі, в Росії, про мораван є така інформація: «Словене, 

пришедше, сідша на ріці именемь Моравь, и прозвавшася Морава» [Огієнко т. 3, 

с. 109].  

2.10. Москвини 

Москвини – див. Москва. 

2.11. Печеніги 

Печеніги – ՙоб'єднання тюркських племен՚.  
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Оскільки печеніги були одними із найбільших ворогів Русі, автор 

«Синопсиса» пояснює етнонім негативно: «Печенѣзи отъ жестокости и 

мучителства своего» [Гізель с. 9]. 

Семантичне значення, закладене в основі слова, стало приводом автору 

«Історії русів» вивести назву племені від імовірної поведінки : «Печенігами тих, 

що живилися печеною їжею» [Історія c. 79]. 

2.12. Половці 

Кілька варіантів походження етноніма «половці» подає Густинський 

літопис : «Од русів ті люди названі були половцями чи од поля, що в полях жили, 

переходячи з місця на місце, як нині татари; чи од ловлення звірів і риб, бо руси 

полоном се звуть; чи од полонів, бо часто полонили навколишні народи, як нині 

татари творять. Угорські літописці називають їх куманами, чи кумами, бо руси 

приємника, який хрестив у них дитя, кумом зовуть, і буває той кум у них другом 

улюбленим; так і з сими половцями (хоч і множество вони русам капостей 

творили), бувало, руси кумалися, тобто мирилися з ними, і на татар помагали 

їм» [Збірник с. 18]. 

Половців, як і печенігів укладач «Синопсиса» оцінює з негативно, за 

аналогію до схожих слів. «Половцы отъ лова звѣрина и отъ плѣну людей» [Гізель 

с. 9], тобто від кореня слова. 

2.13. Полочани 

Полочани є одним із багатьох племен, які, за свідченням Густинського 

літопису, виводять свою назву від гідроніма, з яким пов'язані: «Інші, на Полоті-

ріці, яка тече у Двіну, нареклися полочани» [Збірник  с. 13]. 

Інформація літописця підтверджується і в сучасних лексикографічних 

працях: «Полочани. Східнослов'янське плем'я, яке жило між Західною Двіною та 

Прип'яттю і дістало своє найменування від притоки Західної Двіни р. Полоти» 

[Великий, с. 1038].  

2.14. Поляни 

Поляни (Поляки) – ՙсхіднослов'янське плем'я, що мешкало в 

Центральній Наддніпрянщиніʼ. Назва племені пояснюється автором 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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«Синопсиса» територією його проживання. «Поляне, или Поляки отъ поль» 

[Гізель с. 9].  

«Історія русів» дотримується загальноприйнятої теорії походження 

етноніма згідно з місцем проживання народності: «Полянами і половцями, що 

жили на полях або в степах безлісих» [Історія с. 79]. 

2.15. Прусси 

Сам літописець Густинського літопису визнає неоднозначність етноніма 

прусси: «Про початок стародавніх пруссів історики й хронографи по-різному 

розповідають і не з одного роду їх виводять. Eneas Silvius11 [Еней Сільвій – 

латин.] каже, що вони були із брутерів; Птоломей і багато інших виводять їх од 

борусів, чи од русів, припускаючи, що вони мали князя Бориса, од якого і 

назвалися «борисами», а по тому «борусами». Інші ж гадають, що вони од 

Прусса, царя бітінійського, назвалися. Є ще й донині город в Бітінії, званий 

Пруссія, що його сей Прусс спорудив і назвав своїм іменем. Отож од сього 

Прусса-царя уся та сторона загалом Пруссією, чи Русією, нареклася [Збірник 

с. 15]. 

2.16. Роксолани 

Роксолани – ՙгрупа чи об'єднання кочових іраномовних аланських племен, 

які мешкали у Північному Причорномор'ї՚. Етнонімом композитної структури 

визначає автор Густинського літопису назву роксоланів: «Поминають і Страбон 

та Птоломей у «Географіях» своїх, описуючи всю піднебесну, про сих енетів, чи 

слов'ян, що в Сарматії і при Чорному морі живуть, біля озера Меотійського, 

називаючи їх роксоланами. Так, ніби русь і аллани. Отож спершу, коли із 

Пафлагонії вийшли, називалися вони генети, венеди, венеціди, анти, алани, 

роксани, роксолани (немовби русь і алани)» [Збірник с. 24]. 

У «Синопсисі» етнонім утворений поєднанням назв двох племен: «Нѣцїи 

нарицахуся Россы, а иныи Аланы, а потомъ прозвашася Роксоланы, аки бы Россы 

и Аланы» [Гізель с. 8]. 

За іншими версіями, назва етноніма має іранське походження: «Rhoxolani 

(Плиний) 'сарматское племя', 'роксоланы' = roxs-alan, где roxs – ос. roxs, др. иран. 
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rauxsna 'светлый': «светлые аланы»; ср. Άλανορσοί 'белые аланы'» [Абаев, с. 156], 

«Рωξολανοί «роксоланы» (Страбон, Птолемей), т.е. «светлые аланы»» [Топоров  

с. 186].  

2.17. Руси 

Русь – ՙназва держави з осередком у Києві՚. В «Історії русів» кілька разів 

згадується походження основного для автора цієї писемної пам՚ятки етноніма: 

«Таким чином, частина слов'янської землі, яка лежить од ріки Дунаю до ріки 

Двіни і од Чорного моря до рік Стиру, Случі, Березини, і Дінця, і Сіви, дістала 

назву Русь, а народ, що на ній проживає, названо русами і русняками взагалі» 

[Історія с. 80]. «І русами, або русняками, – за волосся» [Історія с. 53]. 

Ключовим топонімом, пояснення якого найчастіше подають літописці, є 

назва Русь, а поруч із ним і етнонім народу русів. Не залишився осторонь і автор 

Густинського літопису, який навів усі відомі йому приклади етимології рідної 

держави і народу: «Так звалися ті варяги – русь. Отак і ті варяги називалися русь, 

які прийшли в сю землю княжити. І од тих варягів прозвалася по тому земля наша 

Руською. Одні кажуть, що од Росса, князя північного, якого пророк Єзекіїль в 

главі 38 і 39 поминає; інші – що од ріки, яка зветься Рось; інші – що од русого 

волосся, бо в сій стороні з таким волоссям множество людей трапляється; інші – 

що од города Руси, який лежить неподалік Великого Новгорода; інші – що од 

Русса, сина Цехового, котрий, як кажуть, колись тут мав княжити. Нарешті, ще 

кажуть, що од розсіяння Россія іменується. Як ляхи од Леха, чехи од Чеха тощо. 

Так і наша русь од Рюрика, князя свого, назвалася, котрий з Руської землі до них 

прийшов, як вище про те мовилося, коли йшлося про варягів. Од того ж бо роду 

і досі руські князі рід свій ведуть» [Збірник с. 23-24]. 

Етимологія етноніма Руського народу є найбільш суперечливою і 

неоднозначною. Про це повідомляє і сам автор «Синопсиса»: «Отъ россҍянїя по 

многимъ странамъ племени своего, РОССѢЯНЫ, а потомъ РОССЫ прозвашася. 

Нѣцїи близъ мимошедшихъ временъ сказоваху Россовъ отъ городка Русы, не 

далече великаго Новгорода лежаща; иныи отъ рѣки Роси  друзїи отъ русыхъ 

волосовъ, съ яковыми и нынѣ вездѣ много сушь Руси. Но паче всѣхъ тѣхъ 
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подобїй достовѣрнѣе и приличнѣе отъ россҍянїя своего Россы имя то отъ 

древнихъ временъ себѣ стяжаша» [Гізель с. 7]. 

Необхідно зазначити, що деякі дослідники зв'язували русь з руським словом 

русий (колір волосся). Русь при цьому постає як збірна назва зі значенням 

«сукупність рудих, русих людей). [Агеева, с. 116-138].  

2.18. Сармати 

Зовнішні ознаки сарматів стали причиною виникнення їхньої назви.  Коли 

ж пішли звідти цимбри, почали там на їхніх місцях жити енети. Але згодом, 

розплодившись, енети вийшли звідти і наповнили всю ту сторону, тобто 

Сарматію. Од неї ж і самі нареклися сарматами. Греки їх за тиранство 

савроматами називали, тобто родом з єхидними очима, бо Естроз значить 

«єхидна», а тщіа «око» [Збірник с. 24]. 

Для пояснення топоніма на позначення регіону Причорномор'я автор 

«Синопсиса» спирається на переклад слів із грецької мови. «Савромацїя прозвася 

Гречески отъ народа имуща подобїе ехидниныхъ или ящурчихъ очесъ. Ибо 

ехидна Гречески савросъ, а око омма нарицается. Иныи лѣтописци родъ 

Сарматовъ производятъ отъ Асармоѳа, или отъ Сармоѳа, праправнука 

Арфаксадова сына Симова» [Гізель с. 8]. 

Побутує версія, яка прив'язує назву племені до кольорових характеристик. 

Название Σαυρομάται 'савроматы' быть может = ос. Sawoermatoe, что означает 

'смуглорукие' (saw 'черный' и arm'рука'). Название сармат есть, повидимому, не 

что иное как стертая форма названия савромат [Абаев, с. 37].  

Автор «Історії русів» підтримує теорію попередників і виводить назву 

сарматів від їхнього зовнішнього вигляду: «Південних – сарматами, по гострих 

ящуриних очах з примружкою» [Історія с. 79].  

2.19. Сіверяни 

Сіверяни – ՙсоюз східнослов'янських племен՚. Територіальне розташування 

племені спричинило утворення його назви. «Сѣверяне отъ страны Сѣверскїя 

надъ Десною и Сеймомъ рѣками сѣдшїя» [Гізель с. 9]. 
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 У сучасному розуміння прийнятої усіма теорії щодо походження назви 

немає. Сіверяни – очевидно, це результат давнього зближення з псл. severъ 

«північ, холодний край» назви одного з племен савірів. Менш переконлива думка 

про власне слов'янське походження назви  [Етимологічний т. 5, с. 250]. 

2.20. Скіфи 

Скіфи – ՙкочові племена іранського кола՚.  Досить поширеною є модель 

виникнення етноніма від антропоніма, що стосується і назви скіфського племені. 

Татари – народ скіфський, який вийшов і розплодився од Магога, сина 

Афетового, і нарікся скіфами од сина Скіфа, сина Геркулесового, старійшини 

свого. Од них же і Скіфія нареклася [Збірник с. 20]. 

Одні, які живуть при горі Таврус, називаються тавро-скіфами. У давній 

свідомості етнонім виводився від співзвучного ороніма. «Скиѳи, тыижъ Taтаре  

отъ горы Скиѳи нареченны суть» [Гізель с. 9]. 

 «Історія русів» наводить приклади називання етносів за різними ознаками, 

однією з яких є вказівка на спосіб життя народу. «Східних слов'ян називали 

скіфами, або ж скитами, тому що жили вони мандрівним життям і часто 

переселялися з місця на місце…» [Історія с. 79].  

2.21. Слов'яни 

До тлумачення назви слов’яни звернено найбільше уваги як у давніх 

пам’ятках, так і в сучасних етимологічних працях : «Слов'яни – од «слави», бо 

війнами славні од усіх були і самі любили славу, що і з імен їхніх тодішніх знати: 

Святослав, Мстислав, Ярослав, Ростислав, Владислав, Болеслав тощо; або 

слов'яни од «слова», що словні, тобто словохранительні були [слів на вітер не 

кидали, слова свого трималися] [Збірник  с. 24]. 

Автор Густинського літопису дотримувався ідеологічної настанови твору, 

тому цілком зрозуміле виведення етноніма слов'ян від їхніх славних справ: 

«Славяны – и отъ славныхъ дҍлесъ своихъ, наипачеже воинскихъ Славянами, или 

Славными зватися начаша» [Гізель с. 2]. 

Досить поширеною є версія походження назви від гідроніма, що 

пояснюється сучасним існуванням співзвучних водойм: «Слов'янин. Не має 
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нічого спільного зі *slava «слава», яке вплинуло в плані народн. етимології лише 

пізніше. Скоріше за все це похідне від гідроніма». [Фасмер т. 2, с. 664-666]. 

2.22. Татари 

 Характерні риси української ментальності часто давали нагоду до 

витворення відповідного етноніма, як це на прикладі однієї з версій показує 

літописець Густинського літопису: «Називаються вони усі татарами, од ріки, 

вказаної Тартар. Інші ж нарікають їх так од злого, і ядучого, і нелюдського 

звичаю. Бо греки й латинники Тартаром пекло називають. З того й сих татарами, 

так ніби пекельниками і нелюдами, нарекли» [Збірник с. 20]. 

2.23. Турки 

Турки – ՙтюркомовний народ՚. Версія, наведена у «Синопсисі», пов'язує 

етнонім із топонімом, який є співзвучним за допомогою перестановлення літер: 

«А тыижъ народы Татарскїи,  егда посѣдоша страну Ѳракїйскую, идѣже 

Константинополь и прочїи грады, прозвани бяху отъ Ѳраковъ, то есть отъ 

жителей страны нарицаемой Ѳракїя, Труки, а потомъ преложенїемъ двохъ 

словесъ азбучныхъ Турки прозвашася» [Гізель с. 9]. 

Більш науковою є версія виведення назви від іншомовних слів : «Турок – 

запозичення з турецької мови; тур. Türk «турок, тюрок» пов'язане з türk «грубий, 

жорстокий, неосвічений, розбійницький», спорідненим з уйг. türk «сила, 

могутній», чаг. türk «хоробрий, жорстокий», що зводяться до дтюрк. türk 

«тюркська династія, яку китайці називали Tu-küz»; виводиться також від монг. 

türkün «батьки і родичі заміжньої жінки» [Етимологічний т. 5, с. 682].  

2.24. Хозари 

Етимологію племені хозари автор виводить з їхнього войовничого способу 

життя, яким вони здавна були відомі для тогочасного населення: «А козарами всіх 

тих, що їздили верхи на конях та верблюдах і чинили набіги; а сю назву дістали 

зрештою і всі воїни слов'янські, вибрані з їх же породи для війни та оборони 

Вітчизни, якій служили у власній збруї, комплектуючись та переміняючись також 

своїми родинами» [Історія c. 79], «а козаки та козари – від легкості їхніх коней, 

подібної до козиного скоку» [Історія c. 94]. 
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2.25. Черкаси 

 «Історія русів» є чи не єдиним джерелом давніх часів, яке подає тлумачення 

етноніма черкаси: «Черкасами називали й писали всіх майже малоросіян, а не 

самих лише козаків; але називали їх так лише великоросіяни на відміну від своїх 

мешканців і давали їм назву за чільним їхнім містом Черкасом, що стоїть над 

рікою Дніпром.[Історія c. 94-95]  

Цікавим є варіант сучасних дослідників, що опирається на запозичення 

етноніма через тюркські мови: «Черкаси – місто. Етимологія ойконіма остаточно 

не з'ясована. Його найдавніша форма Черкаскъ виникла як релятив на -скъ від 

етноніма черкас(и) «черкеси». Назва, що стосувалася адигського народу, 

запозичена через тюрк. посередництво з осет. мови, де є словом Іран, 

походження; пор. согд. *ćarkas «хижий птах» < праіран. karkasa-, букв, 

«куроїд». [Лучик с. 506] 

Розділ III. ЕТИМОЛОГІЯ ТОПОНІМІВ У «СИНОПСИСІ», 

ГУСТИНСЬКОМУ ЛІТОПИСІ ТА «ІСТОРІЇ РУСІВ» 

3.1. Адріанопіль 

Густинський літопис є одним із небагатьох джерел, які подають етимологію 

локального топоніма – міста Адріанополя, що розташовується на північному 

заході Туреччини: «Узяв же він тоді і город Одрен, що перше Орестов називався, 

на честь сина Агамемнонового, де Адріан у трьох ріках купався і недуги збувся, 

і по тому нарік його своїм іменем – Адріанів город; ми ж його Адріанополем 

називаємо» [Збірник с. 28]. 

Сучасне тлумачення цього топоніма знаходимо у «Військовій 

енциклопедії», оскільки протягом історії місто неодноразово було стратегічним 

центром під час битв: «Адріанополь (турецкій Эдирне, болгарскій Одринъ), 

укрѣпленный главный городъ Адріанопольскаго вилаета, на р. Марицѣ, при 

впаденіи въ нее  рр. Тунджи и Арды. Городъ получилъ свое имя отъ римскаго 

императора Адріана» [Военная, с. 170]. 

3.2. Батурин 
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«Історія русів» подає свідчення випадку найменування міста його 

засновником на свою честь : «Король Баторій … для резиденції гетьмана і всього 

малоросійського трибуналу спорудив на ім'я своє над річкою Сейм місто 

Батурин…» [Історія с. 101]. 

Трансформація назви є однозначною у сучасних дослідників: «Засноване 

1625 як польське укріплення. Дещо трансформована назва від прізвища 

польського короля Стефана Баторія, утворена за допомогою присв. суф. -ин» 

[Янко с. 35]. 

3.3. Біла Русь 

 Розуміння автором «Історії русів» особливостей північного клімату дає 

йому підстави виводити назву топоніма від природних умов території: «І на Білу 

Русь – за великими снігами, що випадають у стороні північній» [Історія c. 80]. 

До тлумачень на основі кольорової ознаки схиляються сучасні дослідники: 

«Білорус– похідне утворення від назви Бѣлая Русь (з XVI ст.), первісна 

семантика якої остаточно не з'ясована; тлумачилась як «Русь, вільна від татар», 

як пов'язана з білим одягом і переважно світлим волоссям населення або з назвою 

міста Бельск»  [Етимологічний т. 1, с. 197-198]. 

Хоча народна теорія назви Білої Русі в автора «Історії русів» поступається 

перед науково обґрунтованими тезами, проте є цінною для розуміння уявлень, 

які побутували у тогочасному суспільстві. 

3.4. Венеція 

Історія виникнення міста Венеції тісно пов'язана з плем'ям енетів, про що 

свідчить Густинський літопис: «А як полонена була Троя, тоді енети, у битві 

князя свого під Троєю втративши, пішли з Антенором, князем троянським, на 

захід, де одні в Іллірику осіли, інші ж з Антенором до Італії пішли, як Пліній 

каже, і, прийшовши над море Венединське, осіли там, і спорудили город великий 

на горбі, і нарекли його од свого імені Енецією» [Збірник с. 12]. 

Сучасні дослідження цілком підтверджують версію літописця. Я. 

Рудницький потрактував етимологію цього слова: «Венеція - the ultimate source 
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being EN. Venets, Ce. tribe, which founded the city in the V c.» [Етимологічний 

словник… Я. Рудницький, т. 1, с. 345]. 

3.5. Київ 

Етимологія міста Київ, що виводиться від антропоніма Кий, є найбільш 

поширеною і в Густинському літописі подана в загальновідомому варіанті:  

«Отож по тому спорудили вони на горі над Дніпром город і нарекли його 

Київ, в ім'я найстаршого брата. Був же тут і перевіз через Дніпро. І одтоді почався 

сей слов'янський город Київ. Коли ж прийшов Кий до Дунаю, то полюбилася 

йому та місцина, і зрубив він город, і нарік його Києвом, хотячи в ньому 

осісти» [Збірник  с. 22]. 

Автор «Синопсиса» подає етимологію Києва у трактуванні легенди про 

трьох братів: Кия, Щека і Хорива. «Первѣе убо старѢйшїй братъ Кїй основа и 

согради городъ и мѣсто на горѣ надъ рѣкою ДнѢпромъ, нарекши его отъ своего 

имени КІЕВЪ» [Гізель с. 15].  

Цілком відмінну, власну теорію висловлює Я. Рудницький, опираючись на 

власні спостереження та історичні довідки. «Ціле се оповіданнє про київських 

братів було тільки т. зв. етимолоґічним мітом: з імен місцевостей зроблено 

історичні особи; треба цій назві надати первісний зв'язок із словом кий у 

розумінні палиця; вона могла відноситися спершу до київ - палісади, яким був 

обгороджений старий город. Значення слова «кий» як дерев'яного кілка могло 

дати розуміння назви «київ» як фортеці, збудованої з київ, збудованої так, як 

пізнішого часу будували свої «січі» українські козаки» [Етимологічний 

словник… Я. Рудницький, т. 2, с. 660-664]. 

Традиційною в «Історії русів» є назва топоніма Києва. Кий, засновник міста 

Києва і князівства свого імені [Історія с. 80]. 

3.6. Литва 

Литва –  ՙдержава східної Європи՚. Автор Густинського літопису не оминув 

увагою назву держави Литва і подав кілька тлумачень щодо походження цього 

топоніма:  «Через деякий час почав-став у пруссів княжити якийсь Ведевут, що 

мав дванадцять синів, між якими, по смерті, він і розділив своє княжіння. Один 
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із них був Литвос. Од нього й литва Литвою нареклася. Руські ж літописці 

кажуть, що не од Лібона, а од Палемона князівство Литовське наректися, чи 

початися, мало, котрий за царювання Неронового з Італії сюди прийшов, не 

стерпівши мучительства сього лютого царя, котрий нікого не щадив» [Збірник 

с. 16]. 

Виникнення кореня даного топоніма через призму інших мов подає І. 

Огієнко: «Литва – назва одної з балтійських країн. Назва ця в оригіналі, по-

литовському, звучить Lietuwa. Слов'яни її з давніх-давен вимовляли по-своєму: 

Литва (так у нас у Літописі Нестора); по-польському – Litwa. Походження цієї 

назви невідоме. Значення назви Lietuwa напевно не має нічого спільного з лат. 

litus (побережжя)» [Огієнко т. 2, с. 365]. 

Літописець у «Синопсисі» виводить назву сусідньої країни від антропоніма 

Литвос: «Литва отъ Литвоса сына Царя Вейдевута Прусскаго» [Гізель с. 9]. 

3.7. Львів 

«Історія русів» значну увагу приділяє розвитку західноукраїнських земель, 

тому закономірно автор тлумачить етимології назви одного з основних міст 

Галичини – Львова: «І король польський Казимир Третій, або Великий, 1339 року 

заволодів безперешкодно чільним її містом Львовом, князем київським Львом 

Даниловичем збудованим, і всією тією країною» [Історія c. 84]. 

Субстантивований посесив на -ов- від д.-р. особового ім. Львъ, як звався син 

кн. Данила Галицького; пізн. зазнав переосмислення на зоографічн. основі; пор. 

старовини, герб м. – лев у відкритій брамі міськ. муру з вежами» [Етимологічний 

словник літописних с. 84-85]. 

Детальне вивчення етимології топоніма Львів дозволяє відзначати 

суфіксальний спосіб його творення: «Львів – м., обл. ц. Розташоване на р. Полтва 

(бас. Зах. Бугу). Отже, назва від імені сина князя Данила Романовича – Льва. 

Утворена від д.-р. імені Львь за допомогою присв. суф. -ів» [Янко с. 217]. 

Походження назви міста Львів є однозначним і зафіксоване документально. 

Варто зазначити, що творення топоніма такого типу відрізняється від подібних 

випадків давнішого часу, адже частіше всього ім'я особи, яка заснувала 
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поселення, переносилося на назву топоніма, натомість місто Львів було штучно 

назване його засновником на честь сина.  

3.8. Москва 

У Густинському літописі автор надає етноніму «мосхини» форми «москва», 

тому в цьому випадку доречно зіставити етимологію міста Москва з назвою 

народу. «Каже дехто, що од Мосоха, шостого сина Афетового, наш народ 

слов'янський пішов і мосхинами, тобто москвою, іменувався і що од сеї москви 

всі сармати — русь, ляхи, чехи, болгари, слов'яни пішли. Поминає ж і Ксенофонт, 

давній хронограф, про сих мосхинів, дивним і ядовитим їх народом наиваючи.  

Інші ж знавці кажуть, що слов'яни од Рифата, сина Гомерового, а онука 

Афетового, пішли і не такі злі були, як мосхини.  Інші ж кажуть, що народи, які 

пішли од сих обох, в одне змішалися і слов'янами нареклися» [Збірник с. 12]. 

Найбільш глибоке коріння назви мешканців на території Москви знаходимо 

в «Історії русів», де автор висловлює думку щодо походження етноніма від імені 

князя Мосока: «А по князю Мосоку, кочівникові над річкою Москвою, що дав їй 

цю назву, – москвитами і москами, від чого згодом і царство їхнє дістало назву 

Московського і нарешті Російського» [Історія с. 79]. 

Автор «Синопсиса» теж розповідає історію про Мосоха і поселення, яке він 

заснував, у той же час співвідносячи назву міста з однойменним гідронімом: 

«Той бо Мосохъ по потопѣ лѣта 131. шедши отъ Вавилона съ племенемъ своимъ, 

абїе въ Азїи и Европѣ надъ брегами Понтскаго или Чернаго моря народы 

Мосховитовъ отъ своего имени осади. Нарѣчїе то Москва, отъ имени праотца 

Мосоха изшедшее аще оно искони вѣстно древнимъ лѣтописцемъ бѣ. Москва бо 

городъ надъ рѣкою Москвою, отъ имени ся нереченный» [Гізель c. 10-11]. 

3.9. Підляшшя 

У Густинському літописі знаходимо два варіанти походження назви 

території, яка зараз належить Польщі.  

Ятвяги і печеніги були народом поганським, з Литвою і половцями одного 

роду, та що розділилися з часом, то й звичаї, й мову змінили. Сиділи вони на 
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тому місці, яке нині Підляшшям називається. Ся сторона, не знаю, чи од лісів 

густих так нареклася, чи що од ляхів неподалік була [Збірник с. 18]. 

Один із варіантів, а саме походження від етноніма, пояснюється у 

географічному словнику Польського Королівства. «Podlasie. I. Nazwisko. U 

polskich kronikarzy i w bullach papieskich XIII w. brzmi Pollexia, później Podlachia. 

Szafarzyk wywodzi nazwę tę z Podlachy, na wzór nazw: Podczechy, Podlitowie (w 

nowogrodzkiem)» [Słownik c. 411]. 

У сучасних працях теж знаходимо дві теорії походження топоніма: 

«Підляшшя (польс. Podlasie) – історико-географічний регіон у Сх. Польщі. Щодо 

походження назви «Підляшшя» в істор. науці побутують різні версії: 1) від 

польського «las» – країна під лісом; 2) від «лях» – край, країна поблизу земель 

ляхів; 3) найзахідніші території, завойовані Литвою та ін.» [Енциклопедія с. 238]. 

3.10. Русь  

Русь – див. руси. 

3.11. Угорщина 

Автор Густинського літопису приділив увагу етимології сусідньої держави, 

з якою Русь була тісно пов'язана. Походження назви цієї держави він виводить 

від назви населення, що її заселили: «А югри, прийшовши зо своїм воєводою 

Кевою, оселилися там з остатками паннонів та готів і підкорили їх собі. Нарекли 

вони сю землю од свого імені, тобто Угорською землею» [Збірник с. 19]. 

В етимологічних словникових статтях частіше зустрічається етимологія 

етноніма, від якого утворилася назва Угорщина: «Угрин. Из слав. *ǫgъrinъ 

заимств. др.-лит. unguras «венгр», основаны на тюрк. этнониме ᾽Ονόγουροι 

(Приск, Агафий)» [Фасмер т. 4, с. 243]. 

3.12. Хоревиця 

 Хоревиця – ՙодна з трьох історичних гір, на яких було засновано Київ՚. 

Єдине пояснення топоніма Хоревиця знаходиться у легенді про заснування 

Києва, що міститься в «Повіті временних літ». У «Синопсисі» зафіксовано назву 

ороніма, що походить від антропоніма: «Третїй братъ Коревъ, или Хоревъ созда 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
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градъ такожде отъ имени Хоревицу, а по томъ Вышгородъ прозвася» [Гізель 

с. 15]. 

Інших теорій походження назви сучасна етимологічна наука не доводить. 

«Хорєвиця, гора, в давн. Києві. сҍдяще Кии на горҍ гдҍже ныне оувоз Боричевъ. 

а Щекъ… на горҍ. гдҍже ныне зовется Щековица. а Хоривъ на трєтьеи… от 

негоже прозвася Хоревица» [Етимологічний словник літописних с. 169]. 

3.13. Червона Русь 

Цікаве, майже поетичне пояснення топоніма Червоної Русі наводить автор 

«Історії русів»: «Згодом та ж сама земля поділилась назвою на Чермну, або 

Червону, Русь – за землею, що родить барвні трави та червець у краю 

полуденному…» [Історія с. 80].  

Назва «Червона Русь» – книжного походження, серед місц. населення 

поширення не набула. Виникла, імовірно, під впливом поширених у народів 

Сходу складених геогр. назв, у яких кольори позначали сторони світу» [Ісаєвич 

с. 492].  

3.14. Черкаськ 

Черкаськ – див. «черкаси». 

3.15. Щекавиця 

Щекавиця –ՙгора в Києві над Подолом՚. Етимологію ороніма знаходимо і тій 

самій легенді, яка пояснює назви Хоревиці та Києва : «Вторый братъ Щокъ или 

Щекъ, созда недалече Кїева градъ на горѣ же, и нарече его Щекавица или 

Шковица отъ своего имени, яже гора и до нынѣ тако именуется» [Гізель с. 15]. 

 

ВИСНОВКИ 

«Синопсис», Густинський літопис та «Історія русів» є одними із 

найцікавіших джерел для вивчення етимології топонімів, антропонімів і 

етнонімів, оскільки автори подають власне бачення, яке формується під впливом 

тогочасних історичних і соціальних реалій. Дослідження фактичного матеріалу 

протягом багатьох років і аж до сучасності дозволяє виявити відмінності в 

тлумаченні етимології.  
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Зіставивши назви власних назв у давніх джерелах і сучасних наукових 

працях можна дійти висновку, що в етимології є чимало збігів і правильних 

пояснень, а є цілком неправильні трактування. Усього опрацьовано сорок п'ять 

лексем, серед яких п'ять антропонімів, двадцять п'ять етнонімів і п'ятнадцять 

топонімів. Із них шість етнонімів і три топоніми зустрічаються в усіх літописах, 

п'ять етнонімів і один топонім у двох джерелах, решта – лише в одній із праць. 

Однією із особливостей, яка відрізняє історичні праці, є наявність тлумачень 

антропонімів лише в «Синопсисі». У групі топонімів знаходимо такі, тлумачення 

яких наявне або лише в «Синопсисі», або в Густинському літописі. 

Серед проаналізованих одиниць топоніми, що мають багато варіантів і 

теорій пояснення як у «Синопсисі», так і в Густинському літописі, «Історії русів» 

та працях сучасних дослідників. Найбільш неоднозначною виявилася етимологія 

таких слів: Русь, Сарматія, Київ, Москва і Литва. Загальноприйнятого 

походження назв цих одиниць і досі немає. Однозначною виявилася етимологія 

топонімів, пояснення яких знаходимо лише в легенді про трьох братів, тобто 

етимологія Щекавиці і Хоревиці, а також тлумачення назв, які були мало 

поширені у рідній землі літописців: Адріанопіль, Венеція, Підляшшя.   

Серед етнонімів є назви, етимологія яких пояснена цілком неправильно, 

наприклад: половці, печеніги, турки, скіфи, дуліби і козаки. Сучасні джерела не 

доводять правильності жодної з них, але подають більш ґрунтовні і доведені 

науково теорії. Етимологія інших етнонімів частково збігається із сучасною. 

Отже, етимологія у «Синопсисі» містить як правильні, так і неправильні 

тлумачення антропонімів, топонімів та етнонімів порівняно із сучасними 

дослідженнями, а тлумачення в Густинському літописі дають нагоду порівняти 

наявні судження і в давніх джерелах, і в наукових працях. Зіставивши 

тлумачення назв в «Історії русів» і в сучасних дослідженнях, можна дійти 

висновку, що в етимології є чимало збігів і правильних пояснень, але є неточні 

або неправильні трактування. Оскільки пам'ятка подає відомості історичних 

подій порівняно пізнішого часу, ніж у «Синопсисі» і Густинському літописі, то і 

частина етимологій стосується не описаних раніше етнонімів і топонімів. До них 



30 
 

належать, наприклад, такі: Біла Русь, Червона Русь, Батурин, Львів, Черкаськ, 

болгари і хозари.  

Такі розвідки доповнюють інформацію в етимологічних словниках, а також 

розширюють етимологічні свідчення, розкриті в  писемних пам'ятках. 

Перспективи дослідження пов’язані із продовженням вивчення 

ономастики, а саме космонімії, у давніх пам’ятках: «Повісті временних літ», 

«Лексиконі латинському» Є. Славинецького, «Лексиконі словено-латинському» 

Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського. Для дослідження видається 

цікавим звернення до етимологій таких космонімів і астрономічних термінів, як: 

Арктур, Близнята, болід, Велика Ведмедиця, Венера, Всесвіт, Діва, затемнення, 

зірка, зоряне небо, комета, метеор, Місяць, планета, Плеяди, повня, Сонце. 

Для порівнянні назв космонімів із давніх пам’яток і словникових статей 

сучасних словників використовуються такі: Астрономічний енциклопедичний 

словник, Великий тлумачний словник сучасної української мови, Етимологічний 

словник української мови у 6 томах, Етимологічно-семантичний словник 

української мови І. Огієнка, Етимологічний словник української мови у 2-х 

томах Я. Рудницького та інші. Під час дослідження можна виявити як 

відповідності, так і відмінності у використанні певного космоніма в давніші часи 

та в сучасній науковій термінології.  

Для прикладу можна розглянути космонім «планета». У «Лексиконі 

латинському» Є. Славинецького космонім «планета» має чіткий і зрозумілий 

переклад, відповідний латинському терміну: planeta(e), плянети [Славинецький 

с. 318]. «Лексикон словено-латинський» Є. Славинецького та А. Корецького-

Сатановського подає переклад космоніма латинською мовою, що збігається із 

попередньою словниковою статтею: Планита. Planeta [Славинецький, 

Корецький-Сатановський c. 481]. 

«Астрономічний енциклопедичний словник» підтверджує, що космонім 

«планета» не зазнав суттєвих змін і вживається у сучасній науковій термінології: 

«ПЛАНЕТА (грец. πλανήτης – блукаючий) – несамосвітне тіло, що обертається 
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навколо зорі і має незначну порівняно з центр. світилом масу. [Астрономічний 

с. 356].  

Словникова стаття в «Етимологічному словнику української мови» (у 7 тт.) 

дає розуміння того, наскільки вживаним було слово «планета» з давніх часів, 

адже збережено велику кількість слів, які походять від цього космоніма. 

Етимологія слова від грецького «блукати» цілком відповідна, адже для 

спостерігачів зоряного неба незрозумілими були зірки, які змінювали своє 

положення на небі, ніби «блукали» : «Планета, планетарій, планетник 

«астроном», планида, «велика грозова хмара; [планетуватий] «який знається на 

астрономії» ст. планита «блукаюча зірка» (1627); – через церковнослов’янське 

посередництво запозичене з грецької мови, пізніше через польське 

посередництво з латинської» [Етимологічний т. 4, с. 425]. 

І. Огієнко подає цікаві синоніми, якими у давнину називали планети: 

«Планета – 1. кулясте тіло, що обертається навколо сонця. Від гр. planytys – 

блукаючий. 2. арх. те саме, що доля від назви знаків зодіаку. Лекс. 1627.155: 

Планита – тулач, звѣзда блукаючияся» [Огієнко т. 4, с. 61]. 

Таке дослідження дозволить простежити вживання космонімів і 

модифікацію їх значення від найдавніших часів до сьогодні, що сприятиме 

розвитку етимологічних студій і може бути надалі корисним при укладанні 

словників. 

Етимологія антропонімів, топонімів та етнонімів може бути уточнена на 

матеріалі інших писемних джерел різних історичних періодів української мови, 

діалектних текстів із різних територій України, а також на основі інших 

слов՚янських і неслов՚янських мов, з урахуванням фіксації цих онімів у давніх 

лексикографічних працях і сучасних тлумачних, історичних, етимологічних 

словниках. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Перелік досліджуваних антропонімів, етнонімів і топонімів 

1. Антропоніми 

Афет, 12 

Мечислав, 12 

Мстислав, 13  

Святослав, 13 

Ярослав, 14 

2. Етноніми 

Алани, 16 

Болгари, 16 

Вандали, 18 

Варяги, 19 

Гуни, 20 

Деревляни, 20 

Дуліби, 22 

Козаки, 22 

Морави, 24 

Москвини, 25 

Печеніги, 25 

Половці, 25 

Полочани, 26 

Поляни, 27 

Пруси, 28 

Роксолани, 29 

Руси, 30 

Сармати, 34 

Сіверяни, 36                    
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Скіфи, 36 

Слов'яни, 37 

Татари, 38 

Турки, 39 

Хозари, 40 

Черкаси, 41 

3. Топоніми 

Адріанопіль, 44 

Батурин, 44 

Біла Русь, 45 

Венеція, 47 

Київ, 48 

Литва, 50 

Львів, 52 

Москва, 54 

Підляшшя, 56 

Русь, 56 

Угорщина, 57 

Хоревиця, 57 

Червона Русь, 58 

Черкаськ, 58 

Щекавиця, 58 
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Додаток 2 

Порівняльний аналіз функціонування етнонімів і топонімів в 

українських пам'ятках XVII – XVIII ст. 

Таблиця 1 

Етноніми 

 «Синопсис» Густинський 

літопис 

«Історія 

русів» 

Алани  +  

Болгари   + 

Вандали  +  

Варяги   + 

Гуни  +  

Деревляни  + + 

Дуліби +   

Козаки  + + 

Морави  + + 

Москвини + + + 

Печеніги +  + 

Половці + + + 

Полочани  +  

Поляни +  + 

Пруси  +  

Роксолани + + + 

Руси + + + 

Сармати + + + 

Сіверяни +   

Скіфи + + + 

Слов'яни + +  

Татари  +  
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Турки +   

Хозари   + 

Черкаси   + 
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Таблиця 2 

Топоніми 

 «Синопсис» Густинський 

літопис 

«Історія 

русів» 

Адріанопіль  +  

Батурин   + 

Біла Русь   + 

Венеція  +  

Київ + + + 

Литва + +  

Львів   + 

Москва + + + 

Підляшшя  +  

Русь + + + 

Угорщина  +  

Хоревиця +   

Червона Русь    + 

Черкаськ   + 

Щекавиця +   

 

 


