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У статті авторка аналізує концепцію етногенезу східних слов’ян видат-

ного українського історика Мирона Кордуби в контексті диску-
сії серед українських та зарубіжних учених першої половини 
ХХ ст. Приділено увагу питанню виникнення української, біло-
руської та російської націй.  

Ключові   слова: Мирон Кордуба, східні слов’яни, нація, етногенез, Київ-
ська Русь, українська й зарубіжна історіографія. 

 
країнська історико-етнологічна наукова галузь періоду першої половини 
ХХ століття сягнула доволі високого ступеня національної самодостатності та 
методологічної зрілості, щоб спромогтися на серйозні наукові дискусії щодо 

походження слов’ян. Попри ту обставину, що схема самобутнього українського історичного 
процесу, запропонована М. Грушевським, лишалася домінуючою, в українському науковому 
середовищі виявилося достатньо сил, аби запропонувати певні альтернативи, не 
побоюючись, що це може зашкодити національній консолідації. Ускладнення дослідного 
поля також пояснюється комплексним опрацюванням даних різних наукових дисциплін та 
концептуальним оформленням принципово нових напрямків наукового осмислення 
феномену людського суспільства, особливо таких його основоположних складників, як етнос 
і нація. 

Сьогодні, коли продовжується обговорення переваг союзу трьох східнослов’янських 
народів, варто розглянути питання, чи справді Україна, Росія та Білорусія пройшли спільні 
для всіх трьох країн історичні процеси. Особливо актуальною У цьому контексті стає 
концепція видатного українського історика, історіографа, громадсько-політичного діяча, 
учня Львівської історичної школи М. Грушевського – Мирона Кордуби (1886–1947). 

Безперечно, що Україна набула довголітнього досвіду мовної і культурної асиміляції та 
політичної інкорпорації з боку російського народу. Ця обставина й дає підстави російським 
науковцям можливість постійно наголошувати, що Україна завжди належала до Росії і 
переживала з нею спільно всі найважливіші історичні та культурні процеси. Щоб 
спростувати цю думку, доцільно відтворити, як саме європейські та українські вчені бачили 
проблеми історії східнослов’янських народів та їхніх спільних чи відмінних шляхів у 
передрадянський період. Згодом, дискусії з цього приводу відбувалися у 1930-х роках, після 
чого нові наукові історичні уявлення з’явилися вже у пострадянський період. 

З огляду на це, у даній науковій статті ставимо за мету проаналізувати погляди Мирона 
Кордуби на проблеми етногенезу східнослов’янських народів та місце в цьому процесі 
українців. Розв’язок її передбачає врахування широкого контексту концепцій історії 
української державності тогочасного наукового дискурсу та історіографічної ситуації першої 
половини ХХ ст. Аналіз наукових праць ученого, присвячених цій проблемі, дасть змогу 
частково простежити процес розробки ним наукової схеми історії українського народу. 

У сучасній українській історіографії є низка праць, у яких окреслена проблема 
розглядається в теоретико-методологічному аспекті. У них з’ясовується роль М. Кордуби у 
започаткуванні дискусії серед провідних чеських, польських, українських й німецьких 
учених з приводу можливості спільної історії слов’янських народів та проблеми виникнення 
української, білоруської та російської націй. Мова йде про дослідження Л. Зашкільняка [1], 
К. Кондратюка [2], В. Потульницького [3], І. Лисяка-Рудницького [4], В. Масненка [5]. Проте 
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в них ще недостатньо місця відводиться власне концепції Мирона Кордуби, у тому числі 
внеску його у вивчення проблеми етно- та націогенезу українського народу. 

У 1930-х роках провідні вчені низки європейських країн, особливо чеські, польські, 
українські й німецькі, активно обговорювали питання про можливість спільної історії 
слов’янських народів [6]. На жаль, доводиться констатувати, що внаслідок післявоєнних 
реалій це питання в такому ключі, як у 1930-х роках, уже не порушувалося, хоча 
необхідність продовження дискусії на цю тему давно назріла і лише сьогодні знову 
актуалізувалась в українській історичній науці. 

Дискусію 1930-х років започаткував професор Карлового університету в Празі Ярослав 
Бідло, який вважав, що єдина історія слов’янських країн є неможливою, оскільки Європа ще 
за часів раннього середньовіччя розділилася на два культурні світи: романо-германський і 
греко-слов’янський. До останнього належать не всі слов’янські народи, а лише православні. 
Неправославні – чехи, словаки, поляки, словени, хорвати – представляють 
західноєвропейський, або романо-германський, культурний світ. Таким чином, Я. Бідло 
відкидає можливість спільної історії слов’ян, оскільки римська (західна) і візантійська 
(східна) культури розділили слов’ян політично і культурно, вже не кажучи про пізніші 
поділи турецької, австрійської і російської імперій. Вирішуючи проблему єдиної історії 
Східної Європи, Я. Бідло стверджував, що поняття Східна Європа включає в себе 
Візантійську імперію з Балканським півостровом, а пізніше й Росією, а також усім, що 
підпадало під їхній візантійсько-слов’янський вплив” [3, с. 18]. 

На думку професора Варшавського університету Марселя Гандельсмана, поняття Східна 
Європа змінювалося в міру розширення впливів римської культури. Чим далі на Схід вона 
поширювалася, тим більше звужувався ареал “європейського сходу”. Наприклад, до 
впровадження християнської культури богемці й поляки належали до Сходу, після – до 
Західної Європи. Сфера візантійських впливів упродовж століть постійно зменшувалась. За 
М. Гандельсманом, історія слов’янських народів як загальна є можливою, і вона, відповідно 
до його періодизації, проходить чотири етапи, що водночас є етапами розвитку Східної 
Європи [3, с. 18]. 

Опонент М. Гандельсмана, професор Берлінського університету Отто Гош вважав, що 
поняттям візантійсько-слов’янської культури не можна означувати зміст історії Східної 
Європи. Хоча російська історія зазнала візантійських впливів, проте якби Росія століттями 
не здійснювала у своєму внутрішньому розвитку колонізаційне просування, що 
супроводжувалося розширенням і зміцненням держави, вона змогла б перейти ті ж процеси, 
що були основою розвитку Західної Європи – реформацію, просвітництво і т. ін. Брак 
державно-політичної культури значно відчутніше завадив Росії стати на цей шлях, аніж 
вплив візантійської церкви. Це і є, на думку О. Гоша, основна відмінність в історичному 
розвиткові Росії і Європи. 

Східну Європу О. Гош розуміє як оформлену єдність країн, що перебували або 
перебувають під впливом культури північних земель, або західної культури. Цей вплив 
поширюється на більшість слов’янських, у тому числі й східнослов’янських народів. 
Звичайно, окремі східні народи не одночасно і не з однаковою силою втягувалися в орбіту 
культурних впливів Заходу. Та все ж Східна Європа з цього погляду (йдеться не про 
територіальну і мовно-етнічну сутність, а про рівень цивілізації) все одно була спільністю, 
хоча й мішаною і строкатою. Тому, на думку О. Гоша, спільна історія слов’янства як об’єкт 
наукових досліджень неможлива, натомість постає необхідність дослідження історії Східної 
Європи під впливом культури північних земель як наднаціональної культурно-історичної і 
культурно-географічної європейської єдності під назвою “Східна Європа” [3, с. 19]. 

У дискусії брав участь також Мирон Кордуба (у той час – професор Варшавського 
університету), який власне й започаткував у 30-ті роки дискусію між галицькими і 
східноукраїнськими вченими-емігрантами з приводу походження Русі й формування 
української нації. Формальним приводом до дискусії стала стаття історика “Найважніший 
момент в історії України” [7]. 
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Насправді ідеї, висловлені в ній, у багатьох моментах перегукувалися з думками 
В. Липинського, які останній оприлюднив ще на початку 20-х рр. ХХ ст. Мова йде про тезу, що 
самостійний український політичний процес розпочався тільки з часу входження більшості 
українських земель у 1569 р. до складу Речі Посполитої, власне тоді з’явилася українська 
провідна верства: шляхта і “цивілізована” частина козацтва. При розгляді ранньої історії 
українців дослідник фактично не поділяв схеми М. Грушевського про осібний історичний 
розвиток окремих східнослов’янських народів [8, с. 24]. Історію українців цього часу він 
розглядав у межах спільноруських процесів формування і посідання влади (як переконаємося 
згодом, М. Кордуба в цьому питанні більше схилявся до поглядів В. Липинського, ніж до 
М. Грушевського).  

Проте тоді такі думки не здобули широкого розголосу. Крім того, аналогічні погляди 
висловив С. Томашівський. Його реферат “Десять літ українського питання в Польщі” 
викликав гострі протести громадськості через висловлені ним політичні ідеї. Проте 
політична дискусія відсунула на задній план контроверсійність його історичних концепцій, і 
наукові кола не виявили ніякої зацікавленості до них. На його переконання, довгий час 
існувала “первісна одноцільна Русь”, а процес її диференціації відбувався під сильним 
впливом польської державності, у литовсько-польській добі української історії [9, с. 23]. 

У тогочасній науковій літературі з приводу виникнення української нації вчені 
висловлювали різні точки зору. Одні обстоювали її існування вже за родоплемінного устрою, 
інші – за князівської доби, ще інші – переносили цю подію аж на початок ХІХ ст.  

Михайло Грушевський вказував, що в лінгвістичному і психофізичному відношеннях 
відособлення української, білоруської, великоруської народностей відбулося ще на 
прабатьківщині, ці групи племен вже там попали в різні географічні, економічні, культурні 
умови. Проте в ІХ–Х ст. українського народу в сформованому вигляді ще не існувало [10, 
арк. 3].  

Погляду, що формування українців як етносу відбулося у давньокиївську добу, 
дотримувався і Д. Дорошенко. У праці “Славянський світ в його минулому й сучасному” 
вчений стверджує, що білоруська народність склалася з трьох східнослов’янських племен: 
кривичів, дреговичів та радимичів і ввійшла до українсько-руської держави пізніше від 
інших. Великоруську народність дослідник вважав за наймолодшу серед інших слов’янських 
народностей, її основою стали племена слов’ян (очевидно, ільменських) та в’ятичів [5, 
c. 262]. 

Мирон Кордуба вважав, що Д. Дорошенко сам собі суперечить. З одного боку, 
наголосив, що московська держава “виникла спочатку в новгородській землі, де її основу 
поклали варязькі дружини зі своїми князями, значить як норманіст пов’язав початки Руської 
держави з Новгородом і там же локалізував назву Русь, а з другого – зазначив, що 
великоруська народність виступила активним чинником на арену історії одною з 
наймолодших серед інших слов’янських народностей” [11, c. 187]. М. Кордуба вказав про 
існування Русі вже наприкінці VІІІ ст., а не в ІХ ст., як стверджував Д. Дорошенко, а також, 
що Д. Дорошенко не зазначив обставин, які спричинили поглиблення різниці між північними 
і південно-руськими племенами, не з’ясував, що сприяло виникненню московського народу. 
Загалом М. Кордуба відзначив, що виклад історії українського народу в Д. Дорошенка 
вийшов надто скупий, не погодився з тим, що автор давньокиївську державу називає 
українською [11, c. 188–190]. 

Мирон Кордуба стверджував, що Велике князівство Московське було наступником 
монгольського світу і Візантії, натомість українські й білоруські землі, що потрапили 
під вплив литовсько-польських культурних кіл, раніше перебували під впливом Західної 
Європи і переживали, нехай і в ослабленій формі, всі західноєвропейські цивілізаційні 
процеси [12, с. 21]. 

Автор статті вважав, що давня Русь, як і всі східні слов’яни, була політичним, 
церковним, культурним цілим. “Природна еволюція” східнослов’янських племен на території 
майбутньої Київської держави могла призвести до перетворення їх на “окремі народності”, але 
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на перешкоді стало створення руської держави. Ще більшою мірою зашкодило “розвою в 
напрямі етнічного відокремлення” поширення християнства з його “централістичною 
організацією”. “Спільна держава, спільна віра і спільна літературна мова стають могутніми 
підвалинами, на котрих розбудовується одна, спільна, загальноруська, коли не нація в 
повному значенні цього слова, так, скажім, культурна сфера” [12, с. 25]. 

Мирон Кордуба вважав, що й після смерті великого князя Ярослава Мудрого церковна 
організація і літературна мова продовжували виступати в ролі “об’єднуючих чинників”, 
проте десь від середини XII ст. ситуація змінюється. На той час виникають “нові 
політичні осередки на двох протилежних кінцях Великої Русі”: один – у Галичі, а інший – у 
Володимирі над Клязьмою. Наслідком такого “політичного дуалізму на Русі” став 
цілковитий занепад Києва, “об’єднуючого цілої Русі центру” [7, с. 540]. “Галицький 
осередок” двічі прагнув об’єднати навколо себе ту “цілу територію, заселену цею 
етнографічною масою, котрої потомки утворили опісля українську націю”, та цим спробам 
у першому випадку стала на заваді смерть князя Романа, а в другому – монгольське 
нашестя. 

Після нападу монголів відбулися кардинальні зміни в різних сферах життєдіяльності 
колишньої Київської Русі. Населення впадає в анархію і відмовляється підпорядковуватись 
княжій владі, воліючи платити данину ординцям. Київське і Переяславське князівства 
зникають на довгі часи взагалі, а Чернігівське – підупадає. Галицько-Волинська держава, 
починаючи з 1340 р. стає об’єктом зазіхань сусідів. Лише наприкінці XIV ст. всі білоруські 
та українські землі, за винятком захоплених Польщею галицьких земель, опинилися в межах 
Литовської держави. “Великі князі Литовські, – пише М. Кордуба, – починають вважати 
себе спадкоємцями давніх київських князів і перебирають уже свідомо місію збирачів 
руських земель” [7, с. 543]. 

Відокремлення південно-західних руських земель від решти та входження їх до 
Литовської держави у другій половині ХІV ст. посприяло консолідації руських племен в 
окрему від великоросів етнічну групу і створенні спочатку українсько-білоруської, а пізніше – 
окремих української та білоруської націй [7, с. 539]. На цей раз реакція української наукової 
громадськості не забарилася. Особливо негативно відреагувала тодішня українська еміграція в 
Чехії. На думку В. Даниленка й О. Добржанського, ініціатором дискусії щодо статті М. Кордуби 
в Українському історико-філологічному товаристві у Празі був С. Смаль-Стоцький [13, с. 164]. 
У листопаді 1930 р. товариство двічі збиралося для обговорення теми “Откоуду єсть пошла 
руська земля” (з приводу статті М. Кордуби) і формально засудило її. У дискусії взяли участь 
С. Смаль-Стоцький, В. Щербаківський, С. Наріжний, М. Славінський, К. Чехович, 
П. Феденко, Ф. Слюсаренко, С. Шелухін, П. Смирнов, В. Сімович. Більшість полемістів 
розкритикували концепцію М. Кордуби в цілому або окремі її аспекти. Зокрема, С. Смаль-
Стоцький вважав, що окремішна українська нація існувала вже за часів Київської Русі, а 
великоросійська нація утворилася значно пізніше – у ХІІІ–ХІV ст. шляхом змішування 
слов’янських і фінських елементів [13, с. 165]. Пізніше з критичними заувагами з приводу 
статті М. Кордуби виступив у львівській газеті “Діло” М. Чубатий, який захищав тезу, що 
початки українського народу треба шукати у праслов’янській добі. Дискусійні матеріали 
з’явилися й в інших галицьких виданнях: “Українському голосі”, “Новій зорі”, “Меті” тощо. 
Тільки упродовж 1930 – початку 1931 рр. побачило світ понад двадцять публікацій на цю тему. 

Теза М. Кордуби, що давня Русь була спільною для трьох руських народностей, 
викликала найбільше пожвавлення. Історик заперечував, що така постановка питання 
“відриває українців від найбільшого розквіту нашої державності”, а навпаки, дозволяє їм 
вимагати щонайменше таких самих прав на давньоруську державу, як і росіянам, і тим самим 
відкидає історичну концепцію московської науки, що “давня Русь, то московське добро, і 
українцям до нього зась” [14, с. 433]. Аргументами у цій справі історик вважав і факт 
остаточної кристалізації французької та англійської націй лише у ХІV–ХV ст., брак почуття 
спільності політичних інтересів серед князів та верхів боярсько-дружинного оточення, 
етнічної солідарності у періоди зовнішніх небезпек, що були постійними у Київській Русі. 
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“Через це не розуміємо, до чого тут впевнення, що всі руські землі пройнялися одним 
національним духом й свідомістю спільних інтересів?” [14, с. 427]. 

Мирон Кордуба говорив про політичну єдність давньої Русі в такому ж значенні, як 
вона проявлялася в інших тогочасних європейських державах, тобто в династичному: “... на 
цілій Русі, південній і північній, тільки потомки Володимира Великого, тільки династія 
Рюриковичів має право на княжі престоли” [14, с. 428]. 

У цілому сутність розходження позицій дискутуючих сторін полягала у різному 
тлумаченні поняття “нація”. Коли М. Кордуба наполягав на “вузькій” його інтерпретації – як 
спільноті, що усвідомила потребу власного організованого політичного життя, то його 
опоненти сприймали “націю” у найширшому розумінні – як народ взагалі [5, с. 265]. Додамо, 
що при означенні поняття нації та обґрунтуванні принципу українства М. Кордуба стояв на 
позиціях західноєвропейської державної концепції, підкреслюючи, що національність 
формується державою, а не лише природою, чим відкинув підхід до націогенезу лише з 
етнографічного боку (прийняття за народність будь-якої групи людей, що складає один 
етнічний тип), або з фізіологічної точки, чи мовної [15, с. 64]. 

Професор Альбертського університету в Канаді І. Лисяк-Рудницький у статті 
“Формування українського народу й нації” з цього приводу писав, що “в такій загальній 
формі тезу М. Кордуби, нібито українська нація, а з нею і білоруська постала в Литовській 
державі” він не може прийняти, оскільки вважає, що формування української нації почалося 
раніше і тривало й пізніше. “Але одне вірно підхоплене в теорії М. Кордуби, – зазначає далі 
автор, – що литовська доба мала вирішальне значення для національної диференціації між 
Україною (й Білорусією) та Московщиною – Росією. Україна перебувала тоді під впливом 
Заходу, Московщина – татарського сходу. І ці окцидентальні елементи – з одного боку, й 
орієнтальні – з другого, тривало ввійшли в єство обох націй” [16, с. 26]. 

Литовська мирна окупація, переконаний М. Кордуба, якраз і є “найважнішим 
моментом в історії України”. Нова держава виявилася надзвичайно експансивною. Не 
вдовольнившись об’єднанням лише самих литовських племен, князь Мендовг захопив дрібні 
руські князівства. Згодом Гедимін приєднав значну частину деревлянської землі. Таким чином, 
наприкінці XIV ст. всі білоруські землі опинилися в руках Литовської держави [10, арк. 14]. 
Вчений стверджував, що саме такий політичний розвиток Східної Європи спричинив розкол 
давньої Русі на дві частини: північно-східну, що утворила Московську державу, та південно-
західну, що увійшла в склад Польсько-Литовської держави. У результаті обидві частини 
давньої Русі потрапили під відмінні культурні впливи. Зв’язані з Польщею землі Литовської 
держави були втягнуті в сферу західноєвропейської культури, в Московщині – мала перевагу 
культура Сходу [10, арк. 15]. Політичне, церковне та культурне відокремлення підготували 
ґрунт для виникнення окремих руських народностей.  

Наступною була теза М. Кордуби, що в народів, які не мали своєї держави таким 
поштовхом було існування постійної, інтенсивної небезпеки, яка загрожувала життєвим 
інтересам усіх прошарків населення. Для українського населення нею став наступ католицизму 
і полонізація [10, арк. 17].  

Учений наголошував, що “коли б Литва за Гедиміна і Ольгерда не захопила південно-
західної Руси, це би зробила на кількадесят літ пізніше Московщина”, котра теж почала 
політику збирання земель, але тоді б не було “трьох руських народностей, тільки одна” [7, 
с. 545]. Як зазначає М. Кордуба, “після заволодіння нашими землями Литва починає 
слов’янщитися, рушитися”. Цьому сприяє набагато вищий рівень культури захоплених 
земель порівняно з культурою тодішньої Литовської держави. Між населенням колись 
єдиної держави виникає кордон і проявляється відчуженість. “По обох боках кордону, – писав 
М. Кордуба, – витворюються окремі світогляди, окремі психіки, все це призводить до того, що 
давня політично, церковно і культурно одноцільна єдина Русь розколюється на дві окремі 
відмінні частини”. Та ще тоді й навіть згодом, за часів Богдана Хмельницького, “населення 
українських і білоруських земель творить наразі одну спільну етнічну цілість” [7, с. 544]. Вона 
ґрунтується на укладі політичних відносин, спільності історичної минувшини та традицій, 
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релігійно-церковних справ і культурних впливів [7, с. 545]. Київська ж Русь, на думку 
М. Кордуби, “не була ані українською, ані, очевидно, великоруською, тільки руською, так 
само як держава Пипіна Малого і Карла Великого не була ані французькою, ані німецькою – 
тільки франконською” [17, с. 2]. 

У цілому М. Кордуба високо оцінює роль Литовської держави в історії України і 
вважає її, як і М. Грушевський, спадкоємницею Галицько-Волинської держави, державою 
Руською. Цілком справедливо вчений підкреслив важливу роль в історії України Литовської 
держави як спадкоємниці Галицько-Волинського князівства. Важливим є акцентування 
М. Кордуби на тому, що Україна ввійшла тоді в коло західноєвропейських культурних 
впливів, які спричинили створення національного типу українців, подібного до західного. 
Проте з висновком щодо остаточного завершення процесу творення української нації у ХV ст. 
можна погодитися лише частково. Реальної національної цілості давня Русь не творила, а 
лише ідейну. Ідея Русі, що вийшла з Києва – столиці Володимира і Ярослава, постала в умах 
представників вищих верств, що засвідчують митрополит Іларіон, ігумен-паломник Данило 
та автор “Слова о полку Ігоревім”. Але це була ідея, що мислилася територіально і державно, 
а не національно, а насправді панував партикуляризм, не створений пізніше і не 
переборений Руською державою. Тому, безумовно, творення української нації тривало й 
пізніше. Це підтверджують національно-визвольні рухи у ХVІІ–ХVІІІ та ХХ ст., характер 
національно-культурного відродження у кінці ХVІІІ–ХІХ ст., 1989–1991 рр. 

Про так звану “неісторичність” візантійської церковної традиції на українських землях, 
про перерваність цієї традиції на західноукраїнських, і, навпаки, про тяглість на цих землях 
традицій західних писав і С. Томашівський у праці “Церковна унія і українська національна 
ідея” [18, с. 2]. Східна традиція Візантії передбачала диктатуру політичної влади над 
релігією і церквою, на відміну від Риму, де церква, навпаки, сприяла розвиткові політичної 
самосвідомості. У всіх працях С. Томашівського прослідковується ідея про тяглість зв’язків 
із Заходом і вимушеність (через складну міжнародну політичну гру) зв’язків з Візантією. 
Він намагається довести, що “прагнення України до зближення із Заходом такі самі 
природні й давні, самостійні й органічні, як історичний процес творення української 
народності як окремої національної індивідуальності” [3, с. 317]. 

Свою версію історії України запропонував ще один учень М. Грушевського – Іван 
Кревецький, що базувалася на концепції двох центрів – Київщини і Галичини-Волині [19]. 
І. Кревецький вважав, що окрім Київщини на Сході лише дві українські землі на Заході 
могли претендувати на роль центра, який творив українську історію в рамках історії 
Європи. Це Галичина і Волинь, оскільки всі інші землі – Чернігівщина, Поділля, 
Слобожанщина, Закарпаття тощо – перебували в орбіті Києва і Галича – Володимира, 
утворюючи під їх проводом дві групи українських земель: східну і західну [19, арк. 7]. 

Оцінка обох центрів у плані порівняльного аналізу різних культурно-цивілізаційних 
впливів на творення української історії приводить І. Кревецького до цікавого 
історіософського узагальнення. Він вважає, що на західноукраїнських землях створився 
окремий виразний український національний тип [19, арк. 11]. Підкреслюючи саме 
національний характер цього типу, І. Кревецький стверджує, що Галичина і Волинь 
упродовж майже всієї української історії були не пересічними українськими провінціями чи 
окраїнами, а метропольними землями України, які ні в чому не поступалися Київщині [19, 
арк. 12]. 

Довести “легітимність” Галичини в українській і всесвітній історії прагнув і 
С. Томашівський. Під впливом соціологічних теорій Ферреро та власних досліджень, 
учений надрукував кілька праць, присвячених цьому питанню [20–21]. Легітимність 
Галичини він підкріплює історичними і політико-географічними чинниками. Галицько-
волинську землю називає правітчизною слов’ян і вбачає саме в Галичині традиції першої 
української національної держави, оскільки саме в ній наприкінці ХІ ст. виникли самостійні 
осередки національно-політичного життя, політично відокремлені від Києва, а також і від 
поляків [21, арк. 35].  



Збірник наукових праць   271

Підсумовуючи цей огляд, можна зробити висновок, що основна увага істориків Східної 
Європи у питаннях вироблення її схеми і періодизації зосереджувалася на таких моментах: 
культурні впливи романо-германського світу на народи Східної Європи, протистояння Схід–
Захід, де під Сходом розумілися Росія і ті країни, що зазнали її домінуючого впливу, а під 
Заходом – країни, що зазнали впливу культури північних земель. 

Викликана концепцією М. Кордуби наукова дискусія та громадська зацікавленість 
проблемами походження власного етносу та нації, її доля в давньокиївську та литовську добу 
сприяли зростанню національної свідомості українців, розділених у черговий раз державними 
кордонами. Подальший аналіз етнологічного доробку вченого буде корисним при 
соціальному прогнозуванні й визначенні перспектив етнонаціонального розвитку та процесів 
державотворення в Україні у ХХІ ст., сприятиме більш адекватному сприйняттю 
історіографічного доробку М. Кордуби, дасть змогу частково простежити процес розробки 
ним наукової схеми історії українського народу. 

З погляду сьогодення ще раз переконуємося, що М. Грушевський та коло його 
найближчих учнів (М. Кордуба, М. Чубатий, І. Крип’якевич, І. Кревецький, С. Томашівський 
та ін.) – творці т. зв. “великої національної історії” – вперше піднесли історика на п’єдестал 
учителя нації. Цьому сприяло щонайменше дві обставини. Їхні твори з’явилися у слушний 
час: адже віра людей кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. у незаперечну доказовість 
історичної науки перетворювала її на дороговказ майбутнього. По-друге, їхні національно-
державницькі концепції у свій спосіб підсумували “століття великих істориків” на 
персональному рівні – їх авторами були зазвичай геніальні науковці, що виростали з фахових 
здобутків всеєвропейського університетського вишколу, на понадвіковій традиції 
впевненості у всепереможній силі знання. Тому не дивно, що “великі національні історії” 
швидко перетворилися на т. зв. гранднаратив – загальноприйняту істориками певної країни 
схему, в рамках якої минуле структуровано, а відтак кожен частковий епізод починає 
сприйматися як суголосний “сенсові” цілої історії. Так, поступово творчість заборонених 
свого часу істориків Львівської історичної школи М. Грушевського входить до пантеону 
національної традиції та історичної пам’яті. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЭТНОГЕНЕЗА ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ НАЦИЙ В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ 

МИРОНА КОРДУБЫ В КОНТЕКСТЕ РОЗВИТИЯ УКРАИНСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ СТ. 

В статье авторка анализирует концепцию этногенеза восточных славян известного 
украинского историка Мирона Кордубы в контексте дискуссии украинских и 
зарубежных ученых первой половины ХХ ст. Уделено внимание вопросу ук-
раинской, белорусской и русской наций. 
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ETHNOGENESIS CONCEPTION OF EASTERN SLAVONIC NATIONS IN THE SCIENTIFIC 
HERITAGE OF MYRON KORDUBA IN THE CONTEXT OF HISTORIOGRAPHIC DISCOUSE OF 

UKRAINIAN AND FOREIGN SCIENTISTS IN THE EARLY XX CENTURY 
In the article the author analyses ethnogenesis conception of Eastern Slavonic nation by the 

famous Ukrainian historian Myron Korduba in the context of discussion between 
Ukrainian and foreign scholars of the early XX century. Attention is paid to the 
problem of appearance of Ukrainian, Bielarussion and Russian nations. 
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