
була “ареною для демонстрації лицарських чеснот в етичній
системі, що панувала в князівсько-дружинному середовищі” [3,
88] і, як би там не було, виступала чи не головним середньовіч-
ним способом вирішення політичних проблем. Ці тези автори-
тетних вчених наводять на думку про нібито еквівалентний
онтологічний статус війни та миру. Проте сентенція “миръ сто-

ить до рати. а рать до мира” навряд чи могла виражати рівноцін-
ність обох становищ суспільства, адже хаос і нестабільність, які
часто супроводжують війну, не відповідають архаїчним уявлен-
ням наших пращурів про основоположну роль світової та соці-
альної гармонії у світоустрої та житті людини. Війна у
давньосло в’янських писемних джерелах, найімовірніше, осмис-
лювалась як така, що не є природною для соціуму і не має онто-
логічного статусу, зіставного зі статусом миру. Щодо “загадко-
вої” літописної фрази, то, не претендуючи на однозначність,
наважимося припустити, що вона є всього лише неточним пере-
кладом чи парафразою фрагмента із  гл. VIIІ кн. 7 “Політики”
Аристотеля, де йдеться про два стани життя: “війну” (“πόλεµον”)
і “мир” (“εἰρήνην”). Слово “стоить”, похідне від “сто¦ти” чи
“сто¦тися”, які окрім всього, мали значення “бути” чи “існува-
ти” (“…дондеже слн ёце си¦єть. и всь миръ стоить”) [1, 36, 41],
імовірно являлось перекладом грецького “εἰς”, вжитого у
Аристотеля (“διῄρηται δὲ καὶ πᾶς ὁ βίος εἰς ἀσχολίαν καὶ σχολὴν καὶ

εἰς πόλεµον καὶ εἰρήνην” [4]) і утвореного від “εἶµι”, що, знову-
таки, означає “бути” або “існувати”). Якщо джерелом фрагмен-
та літопису дійсно був текст Аристотеля, то києворуський
автор, у будь-якому випадку, мав би ознайомитись також і з
головною ідеєю викладеною у даній частині Аристотелевого
твору, а саме поділом душі на “розумну” та “нерозумну”, “теоре-
тичну” і “практичну” частини [4]. Оскільки мир – це прерога-
тива розумної і теоретичної частини душі, а вони мають перева-
гу над усім іншим, то “війна, звісно, заради миру” (“πόλεµον µὲν

εἰρήνης χάριν” [4]), а не навпаки. Філософ критикує тих, хто
поставив собі за мету прилаштувати всю політичну систему до
цілей війни, адже насолода миром, краща аніж війна [5]. Можна
також припустити, що у фразі “миръ стоить до рати. а рать до
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Феномен війни почав осмислюватися в Україні за часів
Київської Русі. У цій замітці ми додамо кілька штрихів до від-
творення уявлень києворуських книжників про онтологічний
статус війни, про її місце в природному та соціальному світі та
про її причини.

Спроби аналізу цих уявлень апелюють до тлумачення
малозрозумілого висловлювання, що двічі зустрічається в Іпа-
тіївському літописі: “миръ стоить до рати. а рать до мира” [1, 364,

444], причому в одному місці до неї додається не менш
загадкова формула “то есть бъ ло прk^ едћдъ наш§^ и и при Yцёихъ
наш§ и” [1, 364]. Їх тлумачення Я. Щаповим, чи не єдине в науко-
вій літературі, виглядає не більше ніж малоймовірне припу-
щення, до того ж висловлене не зовсім чітко. Дослідник при-
пускає існування в Київській Русі якогось “давньодержавного
чи ранньодержавного принципу” [2, 17], що виражає “спонтан-
ність, неврегульованість традиційного переходу від мирного
стану до війни і навпаки” [2]. На його думку, ця спонтанність
була притаманна добі раннього Середньовіччя, в час, що пере-
дував встановленню централізованих держав із сильною коро-
лівською владою, здатною забезпечити мир протягом достатньо
довгого і визначеного періоду. Слідом за Я. Щаповим подібні
міркування висловлює і В. Горський, підкреслюючи, окрім того,
що “нормальним вважається стан суспільства, в якому мир три-
ває доти, доки на зміну йому не приходить стан війни, що, у
свою чергу, триває, доки знову не настає мир. До того ж такий
стан вважається загальноприйнятим і традиційним, давнім,
освяченим часом…” В. Горський робить висновок про неодно -
значність оцінки стану війни в Київській Русі, адже пори те, що
війна погано вписувалась у систему християнських норм, вона
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т.зв. “мужського діла”, про яке, зокрема згадує Мономах
(“смрёти бо с&  дћтине бо¦чи·ни ратини Y звћри но мужьскоє
дћло творите·како вы Бъё подасть” [9, 252]).

Очевидно, протилежним за значенням до слова “миръ”, з
етимологічних позицій, було не слово “воина”, а давньослов’ян-
ське “рать”, яке, щоправда, частіше позначало не війну в цілому,
а лише один із епізодів війни – “бій”, “битву”, “бойовище”
(аналогічно гр. µάχη) і, за М. Фасмером, було зіставним зі сло-
вами інших мов, що виражали значення “боротьба”, “супереч-
ка”, “ворожнеча” [10, 448].

На відміну від хаосу війни, мир, в уявленнях києвору-
ських книжників, виражав гармонію, однією з умов якої звісно
була розмаїтість. Тому, обґрунтування миру, на думку В. Гор-
ського, відбувається саме через визнання різноманітності соці-
ального світу, адже люди (“не вси въ wдинъ wбрl^ а·но кыиже
своимъ лиць wбра tз̂о·по Биёи мдњ^рти” (Мономах) [9, 244]. У цій
багатоманітності, на думку дослідника, запорукою миру є про-
голошення терпимості, взірцем якої є сам Бог, що “согрћшень¦
наша·выше главы наше¦ терпить” [9, 243]. “Тим самим, – пише
В. Горський, – у культурі Київської Русі утверджується особли-
ве розуміння творчої волі суб’єкта. Якщо традиційно її уявля-
ють як здатність вийти “за кордони”, “за межі можливого”, то,
натомість, слідом за каппадокійцями… стверджується цінність
вольового зусилля, спрямованого на збереження чистоти душі,
недоторканності кордонів, що відділяють “Я” від “іншого”, від-
творюють його як справжні “образ і подобу Божі” [3, 91-92].

У цих уявленнях наявність божественного першопочатку,
котрий долає розбрат і впорядковує світ, ставить питання про
те, який саме чинник створює і утримує мир: зовнішнє джерело,
наприклад, Бог, чи внутрішня самоорганізація і саморегуляція
спільноти, або, у термінології Ф. Тьоніса, питання відмінності
між суспільством як Gemeinschaft, із внутрішньою єдністю і
органічною солідарністю осіб та суспільством як Gesellschaft, де
частини взаємно пристосовуються одна до одної за допомогою
законів та сил, які тиснуть на них зовні [7, 348]. Складається
враження, що мислителі Київської Русі були схильні до другої

мира” виражена більш розгорнута форма думки Аристотеля,
висловлена Аврелієм Авґустіном у “Граді Божому”: “…заради
миру ведуться війни... Ведучи війну, будь-хто прагне миру; але
ніхто, досягши миру, не прагне війни...” (“pacis igitur intentione
geruntur et bella... omnis enim homo etiam belligerando pacem
requirit; nemo autem bellum pacificando” [6]), або ж відбився
відомий вислів Корнелія Непота: “Хочеш миру, готуйся до
війни” (“Si vis pacem, para bellum”). Приписка про те, що так
було “прk^ едћдъ наш§^ и и при Yцёихъ наш§^ и” [1, 364], може просто
вказувати на давність витоків наведених міркувань. Однак у
всіх цих імовірних джерелах визнається вищий онтологічний
статус миру в порівнянні із війною. Подвійна семантика дав-
ньослов’янського “миръ”: “миръ” як мир (гр. εἰρήνη, лат. pax) і
“миръ” як світ (гр. κόσµος, лат. mundus) опосередковано під-
тверджує цей висновок [7, 345-350; 8, 626]. Адже, якщо слово
“миръ” дійсно походить від праслов’янського “mir”, етимологіч-
но пов’язаного із давньоіранським *mithra (Е. Бенвеніст і
Ж. Дюмезиль дотримуються думки, що першим значенням
індоарійського *mitra було “дружба досягнута у результаті
угоди”), авестійським miθra, чи mitra ведичного санскриту,
близькими до значень “дружба”, “союз”, “угода”, “злагода” [7,
346], то за цим семантичним полем ми можемо легко помітити
уявлення про світову гармонію чи космос, упорядкований пев-
ним божественним першопочатком на зразок грецького “ἀρχή”,
а отже, й ідею соціальної гармонії, яка має значно більше цін-
нісне й сакральне значення у порівнянні з похмурою безоднею
природного і соціального хаосу. Прикметно, що семантика
слова “воина” (“вина”), якщо вірити наявним на сьогодні
дослідженням, намагається уникнути теми розбрату і хаосу.
Словник М. Фасмера, вказує на його походження від давньос-
лов’янського “воинъ” (вънъ), а отже, і “повин¦ти”, тобто “підко-
рювати”, що було спорідненим із лит. vejщ, vэti (“гнатися”,
“доганяти”), давньоінд. vеti (“переслідувати”, “прагнути до”),
авест. vayeiti (“гонити”, “переслідувати”), лат. vеnor “полюван-
ня” [8, 334-335]. Зв’язок з останнім значенням вельми показо-
вий, адже обидва заняття (і війна, і полювання) були частиною
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моделі. Порушення миру, тобто війна, осмислювалася як втру-
чання зовнішніх (“диявольських”) сил, або як знову-таки зов-
нішнє щодо суспільства “покарання Боже”.

У літописі під 1068 р. вміщено фрагмент, який започатко-
вує в Русі теорію війни як “Божого покарання”, яка згодом
набуде великої популярності, остаточно оформившись у пропо-
відях Серапіона Володимирського. Всі війни тут поділяються
на внутрішні – міжусобні та зовнішні – з “іноплемінниками”. Як
вказав Я. Щапов, обидва ці типи війни мають різні причини:
міжусобна війна “бъ ваєть.Y соблажнень¦ дь¦вол& ” [9, 167], а
от іноплемінників “наводить бо Бъё по гнћву своeму” [9, 167] як
покарання і настанову грішникам [2, 19]. Щоправда, в деяких
випадках причиною зовнішньої війни також вважається дия-
вол. Зазначимо, що дані міркування, запозичені з патристичної
традиції, започаткованої Мефодієм Патарським (хоча прина-
лежність тексту саме цьому автору є сумнівною. Безумовно, у
статті під 1068 р. літописець використовував і “Слово про відро
і покарання Божі”, що зустрічається у “Златоструї”. Наприклад,
список “Златоструя” ГПБ, F.п.1.46, XII ст., арк. 127-128, розши-
рену редакцію у зібр. МДА № 15/43 (1474 р.), арк. 446-448) [11,
652-688, 703-711; 12, 36-42; 13, 122], не абсолютизують зовніш-
ній чинник як причину війни. Бажання воювати, розбрат і
заздрість виникають у межах людської волі, схильної до “мар-
ноти” (Єфрем Сирін) [14, 18] та “пристрасті до панування”
(“libidinem dominandi”, котра “губить і терзає рід людський”
(Аврелій Авґустін) [15]. Все це чітко усвідомлювалось і в Київ-
ській Русі, як це видно із літописної розповіді про Любецький
з’їзд 1097 р. Проте, навіть тут визнається факт спокуси люд-
ської волі дияволом. Києворуський автор, стверджує, що після
з’їзду “токмо дь¦волъ печаленъ б& ше w любви сеи. и влћзе сото-

на [въ сердце] нћкото tр̂ымужем” [9, 257].
Усе викладене вище розглядається нами як заклик до

інших учених приділити увагу важливій темі києворуських
осмислень феномена війни.
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