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Мета презентації: 

дати визначення поняття «Русь» 

розглянути походження цього терміну 

продемонструвати теорії та учених, які її 
представляють 



Назву «Русь» літопис застосовує до варягів, зв’язуючи з появою цієї 
«Русі»  заснування держави в  Східній Європі. 



Далі назва «Русь» зустрічається в літописі спершу в значенні території полян-

трикутника Київщини, утвореного Дніпром, Ірпенем і Россю, а згодом 

поширюється на всі землі Київської держави. 
 



У 1353р. московський князь Іван Іванович Красний також починає титулувати 
себе князем Русі(«князь всея Русия»). 



Олексій Михайлович приймає для себе титул «царя 

Великої і Малої і т.д.Росії» 
 



З кінця XVIII ст. офіційна російська назва «Мала Росія» поширюється і на 

новоприлучені до Росії правобережні українські землі, чимраз виразніше 

забавлюючися образливо для українців. У наш час ця назва існує у формі 

«Малоросія» і похідні від неї «малорос», «малорус» зустрічаються тільки як 

тенденційні в російській (об’єднавчій) літературі. 
 



Готську частину варязько-скандинавьскої теорії підтверджує 
Шахматов. 



 ЇЇ також представляють міркування Смаль-Стоцького про те,що готські 

завойовники з русим волоссям могли дістати в народі збірну назву Русь у 

протилежність до назви соціально-підлеглих автохтонів (корінних жителів 
країни) ЧЕРНЬ,з тим,що пізніше назва Русь була перенесена на варягів. 



Прихильники автохтонності назви Русь(Максимович, Антонович) 

спираються переважно на подібність назви Русь із річковими 

назвами України(Рось,Русна(з Густинського літопису)).  
 



Цю ідею також підтримують Багалій  і Грушевський. 



Етимологічно теорію автохтонності назви Русь підтримав О. Потебня, 

виводячи назву Русь у зв’язку з річковими назвами типу Рось з 

індоєвропейського кореня ars „текти", що ,одначе, не дуже ймовірно. 
  



ВИСНОВКИ: 

Багато теорій  існує щодо виникнення та значення  назви «Русь»,і це 
створює неоднозначність. 

Російські правителі навмисне ототожнюють таке 
найменування,приховуючи яскраво виражені цілі. 

Науковці ретельно досліджували цю проблему,все ж не знайшовши 
спільну думку. 
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