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«СвятА РУСЬ»

Русь як геополітична реальність

У другій половині IX ст. сформувалася держава Русь, 
яка в літературі часто іменується Київською Руссю чи 
Давньоруською державою. Правда, останні означення є 
кабінетними термінами. У давньоруських джерелах вони 
не трапляються. Щодо терміна «Русь», то він мав бага-
то значень. Це й етнонім (Русь як народ), і географічне 
поняття (Русь як певна територія), і поняття політичне 
(Русь як держава), навіть – поняття соціальне (Русь як 
соціальна еліта). У «Повісті минулих літ» під Руссю час-
то розумілася територія нинішньої Київщини й Черні-
гівщини, тобто українські землі. А етнонім Русь (про це 
свідчать різноманітні джерела) використовувався укра-
їнцями для самоідентифікації аж до ХІХ і навіть до по-
чатку ХХ ст. включно. Тобто політичний і культурний 
спадок Русі – це передусім спадок українців1. Характе-
ризуючи добу Київської Русі, Михайло Грушевський 
справедливо зазначав, що ця доба «була общеруською, 
але в тім значенні, що вся Русь, у широкім розумінні 
слова, – уся Східна Європа, яка входила в круг політич-
них і культурних впливів нашого українського центру, 
жила його політичним і культурним змістом. Та центр 
був таки український, хоч який «космополітичний» тоді 
був, скільки б там не було приходнів, з яких би земель 
не прибували ті «жаждущії научення», які постригались 
в київських монастирях, училися в київських «дідас-
калів», вступали до кліру св. Софії чи св. Богородиці… 
Культура ХІ-ХІІ вв. була українська, як ми кажемо те-
пер, або «южноруська», як можуть казати ті, для яких 
назва української звучить дико в приложені до старих 

1 Кралюк П. Звідки пішла Руська земля, або сила м’якого знака 
// Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди. – К., 2011. – 
С. 144-155.
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від тієї місії, яку, на їхню думку, має нести в світ наша 
держава. На жаль, вони змушені були доводити світовій 
громадськості очевидні речі, що Україна – європейська 
держава, незалежна у своїй зовнішній політиці. Акту-
альною весь час була потреба формування позитивного 
іміджу України, що відволікало від вирішення нагаль-
них проблем, з якими стикалася держава на тому етапі 
свого розвитку.

Місія України з точки зору Л. Кравчука – презентува-
ти державу, як молодого гравця, на міжнародній арені 
та утвердження її самостійності і незалежності, з точки 
зору Л. Кучми – це внутрішня модернізація країни та від-
повідна багатовекторна зовнішня політика, з точки зору 
В. Ющенка – формування єдиного політико-культурного 
простору, консолідація нації та чітка зовнішньополітич-
на орієнтація на Захід. 
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