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У ЧОМУ ВИРУШАЛИ В ПОХІД РУСИЧІ? 

 
У пам’ятках давньоруської мови зафіксовано цілий ряд слів на означення спорядження 
воїнів. Це такі назви, як бръня, доспhхъ, плащ, шлhмъ (шлемъ, шеломъ, шлем, шелом, 
шоломъ), папорзи. Причому два слова бръня і доспhхъ виступають у давньоруських текстах 
як синоніми у значенні «одяг, спорядження воїна, лати». 

Слово бръня (броня, бронh, брони) вживалося досить часто, про що свідчать 
матеріали відомих словників1: «и въдастъ Печеньжьскии кн#зьь Прhтичю конь, саблю, 
стрhлы, онъ же дастъ ему бронh щитъ, мечь» (968 р.: Лаврентіївський літопис, Іпатіївський 
літопис, Переяславський літопис, Суздальський літопис); «Святополкъ съ сыномъ Ярославъ 
и Володимеръ съ сынми... оболичишася во бронh и полки изрядиша» (Іпатіївський літопис, 
1111 р.). 

«Всероссийский Словарь-толкователь» (Спб., 1893) дає таке тлумачення слову броня: 
«давній обладунок із заліза або сталі, що покривав усе тіло»: «И нарядившеся в брони (у 
Синодальному списку — доспhхи) нашедше силою на двора» (Вологодсько-Пермський 
літопис). Із літописних джерел дізнаємося, що крім звичайної броні існувала ще броня 
дощатая. Так, в Іпатіївському літопису знаходимо: а далъ есмь на немъ (за село) •н~• (50) 
гривенh коунъ.. да бронh дощатые» (тобто броня з пластинок, тому що др. дъсчатый — 
дощатый означає «зроблений із дощок, з пластинок»). 

Велика кількість спільнокореневих похідних утворень свідчить про активне побутування 
цього слова у давньоруській мові: бронистецъ (брънистьць, бренидьць) «воїн у броні, 
латник», бронникъ «воїн у броні», «майстер, що виробляє бро́ні, зброю; зброяр», бронное —
дhлати бронное «виготовляти зброю», бронный «збройовий», бронь «зброя», бронякъ, 
бронщикъ, бронничий «зброяр»; бронити, боронити «перешкоджати, забороняти», 
«обороняти, захищати». Деякі дослідники тлумачать слово броня як вид захисної зброї, що 
оберігає воїна від ураження стрілою, списом. Виходячи з наведених прикладів, є підстави 
твердити, що воно виступає перш за все із значенням «одяг воїна, спорядження». Пор. ще у 
О. Пушкіна: «С дружиной своей, в цареградской броне, Князь по полю едет на верном коне» 
(«Песнь о вещем Олеге»). 

Більшість учених вважають праслов’янське *brъnja запозиченням з германських мов: двн. 
brunna, brunja «броня, панцир, лати», гот. brunjo «те саме», д.-англ. brunnia «нагрудник», що, 
в свою чергу, запозичені з кельтських мов; пор. д.-ірл. bruinne «груди», споріднене з н.-в.-
нім. Brust «те саме»2. 

Слово броня та ряд споріднених активно вживаються з дещо розширеним значенням в 
усіх трьох групах слов’янських мов, зокрема у східнослов’янських. Так, у російській мові це 
слово як історизм має значення: «спорядження воїна, яке носили за старих часів, а частково і 
досі, поверх одягу або під ним»; «вид кованого одягу з металевих пластинок, кілець, сітки»; 
пор. ще похідні від цього слова: бронный «той, хто відповідає за підготовку військового 
одягу та припасів», бронник «латник, панцирник, кольчужник; воїн у броні», «майстер, що 
виготовляє броню та військовий одяг взагалі»; діалектні: «майстер, який виготовляє металеві 
прикраси для святкового одягу», «коваль, зброяр, слюсар»; бронница «майстерня зброяра; 
слобода; частина міста, селище, де живуть зброярі». 

У сучасних східнослов’янських мовах у лексеми броня розвинулось значення «захисне 
облицювання із металевих плит на військових кораблях, поїздах, автомобілях і т. ін.»: 
«Бронепоїзди обшивали корабельною бронею» (В. Кучер). 

Багато похідних від слова броня в сучасних східнослов’янських мовах свідчить про давні 
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традиції вживання цих слів: р. бронировать, бронированный, бронирование, броневик, 
броненосец, броненосный, бронетанк, бронетанковый, бронебойный; укр. бронювання, 
бронювати, бронь, броньований, броньовий, броньовик, бронеавтомобіль, бронебійка, 
бронебійний, бронебійник, бронемашина, броненосець, броненосний, бронепоїзд, 
бронетанковий, бронетранспортер; білор. бранябойка, бранябойшчык, бранявежа, 
бранявік, браневы, браняносец, бранячасць, браняносны, браняпоезд, бранятанковы та 
багато інших. В українській та білоруській мовах слово броня також зберігає своє первинне, 
тепер історичне значення, інколи виступаючи із значенням «зброя», напр.: У той день, як 
нам рушать, подарував він свого коня і роздав броню: кому шаблю, кому пістолі, кому 
гвинтівку (О. Стороженко). 

У ряді пам’яток давньоруської писемності поряд із словом броня на позначення бойового 
спорядження, панцира, тобто одягу воїна, вживалось і слово доспhхъ: «они же воевавше 
тамо и легоша на ночь.. и доспhхы свой соимаше» (Іпатіївський літопис). Матеріали 
першоджерел дозволяють зробити висновки, що доспhхи могли бути булатные, голые (без 
прикрас), золоченые, злаченые, золотые: «Рече ему князь Дмитрий Иванович: .. дружина 
нам свhдома, имhемъ под собою боръзыя комони, а на себh золочения доспhхы» 
(«Задонщина»). Етимологічно це слово пов’язують з дієсловами доспhти «приготуватися, 
зібратися» та доспhвати «залишатися твердим, зберігатися». У сучасній українській мові 
слово доспіх не збереглося, воно фіксується лише в Словнику староукраїнської мови із 
значенням «зброя, спорядження воїна», а в сучасних російській та білоруській мовах 
лексема доспех(и) функціонує як історизм із своїм первинним значенням. 

У давньоруських та староукраїнських пам’ятках знаходимо слова папорзи та калантырь, 
що, ймовірно, виступали як назви елементів спорядження воїна. Наприклад, у «Слові о 
полку Ігоревім» читаємо: «Суть то у ваю железныи папорзи подъ шеломы латинскими», що 
у перекладі 1800 р. звучить так: «У вас латы железныя подъ шлемами латинскими», а 
О. Югов подає ці самі рядки таким чином: «Не у вас ли оплечья железные под шеломами 
латинскими»3. На нашу думку, О. Югов точніше переклав слово папорзи. Напевно, це 
верхня частина лат, броні, одягу воїна, яка закривала шию, можливо, і плечі. Близьку думку 
висловив Ф. Буслаев у «Історичній хрестоматії»: «папорзи замість паперси «верхня частина 
броні, яку одягали на персі або груди». І. І. Срезневський відзначає російське обласне 
папорозокъ «плечова кістка», що деякою мірою може підтвердити ці припущення (див. 
також у В. Даля паперсь та паперсень «нагрудник, наперсник для тепла», а також папороть 
або папоротокъ «крильце птаха, другий суглоб крила»; пор. у сучасній російській мові 
папороток та папоротка з тим самим значенням). У «Словнику-довіднику «Слова о полку 
Ігоревім» паперсть, паперсь пояснюється як «ремінь або тасьма в кінському уборі на 
нижній частині кінських грудей». Свідченням того, що слова броня та калантырь 
(колантырь, колонтарь, калантарь) синонімічно співвідносяться, є текст з «Історії про 
Казанське царство»: «Стояше весь вооруженъ въ златыя браня, въ рекомы, калантырь». Це 
ж слово знаходимо і в «Задонщині», пам’ятці XIV ст.: «Пашутся хоригови берчати, 
свhтяться калантыри злачены». В «Историческом описании одежды и вооружения 
российских войск» колонтарь описується як «одяг воїна без рукавів, з двох окремих 
половин, які застібаються або зав’язуються на обох плечах і на боках. Кожна половина 
складається з кількох рядів великих металевих дощечок, які скріпляються між собою 
панцирними або кольчужними кільцями, а знизу закінчується такою ж сіткою». У цьому ж 
джерелі є свідчення, що існували ще такі назви захисного спорядження воїнів: панцир, 
кольчуга, баидан (бадана, байдана), бахтерецъ (бехтерец, басторецъ), колонтарь, юшман, 
куяк (куякъ), зерцало, кирис (кирисъ, киризъ), але всі ці назви фіксуються вже пізнішими 
пам’ятками. 

Отже, завдяки складним відносинам русичів із Заходом та Сходом давньоруське 
військове спорядження постійно збагачувалося досягненнями різних народів і являло собою 
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складний та неповторний за своїми особливостями комплекс військових засобів. У свою 
чергу, відомо, як високо цінували на східних ринках мечі й панцирі, привезені з руських 
земель, і в далекій Франції знали про добрі кольчуги, виготовлені на Русі 


