
I. М.  Г а п у с е н к о

Ц Ц  УКРАЇНСЬКІ РАДЯНСЬКІ ІСТОРИКИ 
І ІЦ  ПРО КИЇВСЬКУ РУСЬ

Київська Русь відіграла дуже велику роль в історії східних сло
в’ян —росіян, українців, білорусів, а також інших народів Євро
пи. Цим слід пояснити, що історія Київської Русі завжди при
ваблювала багатьох дослідників, різних за своєю класовою при
належністю, поглядами, напрямками, школами, національністю.

Незважаючи на окремі досягнення в дослідженні історії ста
родавньої Русі, дореволюційна історіографія ^е могла вирішити 
її корінних проблем. Радянська історіографія, невід ємну части
ну якої становлять праці українських радянських істориків, ус
падкувавши певні успіхи дореволюційних вчених у висвітленні 
окремих проблем стародавньої Русі, критично використала їх, 
досліджуючи історію східнослов’янської держави на основі істо
ричного матеріалізму. Тільки радянська історіографія поставила 
і розв’язала на основі наукової теорії марксизму-ленінізму ряд 
найважливіших питань з історії Київської Русі.

Але процес переходу до вивчення історичних проблем на ос
нові марксизму-ленінізму на Україні відбувався поступово, бо 
в перші роки після Жовтневої революції підготовлених наукових 
кадрів, які б досконало володіли марксистсько-ленінською мето
дологією, ще не було; буржуазні ж дослідники не могли одразу 
легко відмовитись від своїх поглядів та ідей.

Відомо, що В. І. Ленін надавав важливого значення залучен
ню буржуазної інтелігенції до соціалістичного будівництва. «Ми 
будуємо владу із елементів, залишених нам капіталізмом,— го
ворив В. І. Ленін у-листопаді 1918 р.— Ми не можемо будувати 
владу, якщо така спадщина капіталістичної культури, як інте
лігенція, не буде використана» 1.

В 20-х роках вивчення основних проблем історії Київської 
Русі на новій дійсно науковій основі, як в українській, так і у 
всій радянській історіографії, тільки починалось і часто прова
дилось ще старими методами й нерідко з буржуазних позицій. 
Ось чому в працях цих років зустрічаються хибні положення, 
зв’язані з переглядом і критичною перевіркою спадщини доре
волюційної історіографії, пошуками шляхів правильного розв’я
зання важливих питань історії давньої Русі, а інколи і небажан

1 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 37, стор. 223.
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ням окремих дослідників відмовитись від своїх ідеалістичних 
концепцій, намаганням якось відстояти їх.

Основним питанням дореволюційної історіографії, навколо 
якого точились дискусії і відбувалась гостра боротьба, було ут
ворення східнослов’янської держави. Відомо, що дореволюційна 
історіографія внесла певний вклад у боротьбу з норманізмом, 
але, базуючись на ідеалістичній основі, не розв’язала цієї 
важливої проблеми. Не могли вирішити в 20-ті роки цього 
складного 'питання і радянські історики, а особливо ті науковці, 
які, дотримуючись буржуазних поглядів, продовжували дослід
жувати його і після перемоги Жовтневої революції. Були видані 
популярні праці О. Я. Єфименко *, написані в дореволюційний 
період, в яких утворення Київської Русі розглядається з позицій 
норманізму, бо творцями держави у східних слов’ян стверджу
ються варяги і чорноморська Русь. «В складанні руської дер
жавності,— говорить О. Я. Єфименко,— брало участь два еле
менти, що були близько споріднені — Русь чорноморська й скан
дінавські варяги»2. Ця Русь, мовляв, ще довгий час «жила своїм 
власним відокремленим життям, але вона вкладала в нерухо
мість родових форм новий елемент, складаючи нові відношен
ня, а вкупі з тим, і нові розуміння. Процес утворення нової фор
ми суспільства — політичної чи державної — швидко посунувся 
вперед під впливом домішки нового елементу до старого жит
тя» 3. «Тільки з прийняттям християнства,— зазначає О. Я. Єфи
менко,— почалося об’єднання двох ворожих один одному еле
ментів (русів і слов’ян.— /. Г.), які й поклали початок руській 
державності» 4.

Що Київська Русь виникла на основі зовнішніх впливів, вва
жав і В. О. Пархоменко, який визнавав літописну легенду при
кликання варягів вигадкою. Слідуючи за О. О. Шахматовим, він 
бачив «існування на зорі історії східного слов’янства трьох пле
мінних його груп, «відокремлених одна від одної» 5. Це положен
ня В. О. Пархоменко обгрунтовує повідомленнями арабських ав
торів, археологічними даними, взятими із розкопок О. О. Спіци- 
на, Ю. Д. Талько-Гринцевича, а також лінгвістичними матеріа
лами, взятими з праць О. І. Соболевського, О. О. Шахматова та 
інших авторів. Поділ слов’ян на три групи відбувся, за Пархо- 
менком, наприкінці VII ст., а сприяло цьому пересування болгар 
по території Східної Європи у 679 р.

Всі ці три племінні групи слов’ян, вважає Пархоменко, пере

1 О. Я- Є ф и м е н к о .  Початковий підручник українсько-московської 
історії. Харків, 1919; ї ї ж. Історія українського народу. Харків, 1922.

2 О. Я. Є ф и м е н к о. Історія українського народу, стор. 11.
3 Та м ж е, стор. 12—13.
4 Т а м ж е, стор. 24.
5 В. А. П а р х о м е н к о .  У истоков русской государственности. Л., 1924, 

стор. 47.
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бували під різними зовнішніми впливами. Північно-західна гру
па була під впливом варягів, південно-західна — Візантії, півден
но-східна — Хозарії. До північно-західного союзу В. О. Пархо
менко відносить ільменсько-новгородських або ладозько-ільмен
ських слов’ян і кривичів і називає їх фінсько-норманською гру
пою. До південно-східного союзу входили поляни, сіверяни, 
в’ятичі, радимичі. Цю групу він відносить до потомків антів. Пів
денно-західний союз, або «староукраїнські племена в справжньо
му розумінні цього слова,— твердить В. О. Пархоменко,— це, 
очевидно, древляни, уличі, близькі до їх тиверці, яких наш літо
пис єднає з уличами, і ті, лензеніни, що про них свідчить Кос
тянтин Багрянородний» *. Безперечно, такий поділ східного сло
в’янства є штучним і зроблений він не на основі аналізу джерел, 
а на основі апріорних суджень. Справедливо відзначаючи, що 
прикликання варягів «носить легендарний характер», В. О. Пар
хоменко тут же зазначає, що ця подія мала відношення тільки 
до «північно-західної країни Східної Європи — території ільмен
ських слов’ян та кривичів — і не може мати значення для дале
кої відтіль України, яка пригадує інші свої легенди і під той час 
мала свої ближчі культурні впливи» 2. Але відокремлення сло
в’янських племен південно-західної групи і твердження, що кож
на з трьох груп східних слов’ян, за поділом В. О. Пархоменка, 
«мала різне походження», не підтверджується фактичними дже
релами.

В. О. Пархоменко говорить, що держава виникла внаслідок 
«торгівлі і економічного розвитку»3. Але цей його вислів спро
стовується твердженням, що «київсько-полянське руське князів
ство утворено було південно-східною Руссю в боротьбі за серед
нє Подніпров’я з південно-західними східнослов’янськими племе
нами в X ст.» 4. На противагу норманістам, В. О. Пархоменко 
твердив, що давньоруська держава була утворена південно-схід
ною Руссю (полянами.— І. Г.), яка завоювала середню Наддні
прянщину. Рух угрів і печенігів,— гадає В. О. Пархоменко,— 
привів до витіснення полян, які перейшли на територію древлян 
і уличів і утворили тут державу, перенісши на Дніпро і своє 
ім’я Русь5. Таким чином, основною причиною виникнення дер
жавності у східних слов’ян він вважав переселення полян під 
натиском угрів >і печенігів з території Хозарського царства, вза
галі з південного сходу і більше всього з Приазов’я. Південно- 
східна Русь, яка завоювала Середнє Подніпров’я, «принесла з 
собою інший уклад життя,— говорить В. О. Пархоменко,— замі

1 В. П а р х о м е н к о .  Початок історично-державного життя на Україні. 
К., 1925, стор. 14—15.

2 Та м ж е, стор. 8.
3 Т а м ж е.
4 В. А. П а р х о м е н к о .  У истоков русской государственности, стор. 49.
5 Т а м ж е, стор. 51.
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нивши землеробський уклад з місцевими племінними князями» 1. 
Наслідком цього було також, відзначає дослідник, роздрібнення 
трьох племінних союзів на цілий ряд племен, про які дізнаємось 
з літописів.

Таким чином, за В. О. Пархоменком, утворення державності 
у східних слов’ян відбувалося не чеірез об’єднання східнослов’ян
ських племен у племінні союзи, а потім у державу, а через їх 
роз’єднання. Така концепція суперечить марксизму-ленінізму, 
оскільки розглядає виникнення держави не як наслідок появи 
класів, а як результат зовнішніх впливів через завоювання одних 
слов’янських племен іншими. Вона була творчим пошуком пояс
нення складного процесу становлення Київської Русі, але цей 
пошук не привів до успіху, хоч автор висловив ряд оригінальних 
гіпотез, доводив легендарність літописної згадки про прикликан
ня варягів, зробив висновок, «що ім’я Русь і на території саме 
Східної Європи існувало раніше 862 року» 2.

М. І. Явоірський в своїх популярних працях3 дуже схематич
но і спрощено описує, зокрема, складний процес утворення схід
нослов’янської держави: «Варяги всадовилися в IX ст. у Києві 
в землі полян, а з Києва почали разом із київськими князями на
падати на сусідні племена, щоб набрати в них холопів-челяді. В 
X ст. вони підбили вже під владу Києва всі племена, що сиділи 
на Подніпров’ї, знищили їхніх князів, а їх самих обложили да
ниною. Так виросла київська держава з дружинним укладом із 
столицею Києвом» 4. Походження назви «Русь» М. І. Яворський 
також вважав норманським, бо писав, що «варягів-грабіжників 
називали, як здогадуються вчені, Русь, то й вся держава стала 
називатися Київською Руссю» 5.

Книга Д. І. Багалія «Нарис історії України на соціально-еко
номічному грунті» одержала позитивну оцінку наукової громад
ськості і є серйозною спробою перегляду старих позицій та пе
реходу на позиції марксизму. Вона була задумана як багато
томна історія України, -перший том якої присвячений історії 
східнослов’янських племен та древньоруської держави. Поряд з 
серйозною науковою розробкою історії східнослов’янських пле
мен і Київської Русі Д. І. Багалій помилково висвітлює ряд ко
рінних проблем, що свідчить про його неповне розуміння теорії 
марксизму.

Д. І. Багалій, як і іВ. О. Пархоменко, не зрозумів також про
цесу утворення Київської Русі. Він пише: «Русь — це було по-

1 В. А. П а р х о м е н к о .  У истоков русской государственности, стор. 111.
2 Т а м ж е, стор. 611.
3 Див. В. А. Д я д и ч е н к о ,  Ф. Е. Л о с ь ,  В. Г. С а р б е й. Развитие исто

рической науки на Украине (1917—1963).— «Вопросы истории», 1964, № 1, 
стор. 6.

4 М. І. Я в о р с ь к и й .  Коротка історія України. Харків. 1928, стор. 22.
5 Т а м ж е.
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лянське плем’я, що й складало Київську державу за перших 
київських князів, починаючи з Олега, продовжуючи його на
ступниками до Ярослава, а що друга частина Русі проживала 
на побережжі Чорного й Азовського морів і була теж слов’яно- 
руською, а не норманського походження»*. Сам факт запе
речення ним антинаукової концепції норманістів, безперечно, 
є позитивним, але його концепція виникнення державності у 
східних слов’ян, яку він запозичив у В. О. Пархоменка, є по
милковою.

Корінні зміни у вивченні історії Київської Русі наступили в 
30-х роках. Особливо важливу роль в цьому відіграла наукова 
діяльність академіка Б. Д. Грекова та видання його творів з іс
торії давньої Русі. Заслугою Б. Д. Грекова є те, що він довів 
феодальну природу східнослов’янської держави, поставив і роз
в’язав цілий ряд інших важливих проблем з історії східних сло
в’ян і Київської Русі. Праці Б. Д. Грекова зробили значний вплив 
як на російських, так і на українських дослідників, оскільки в 
них з’ясовано процес утворення давньої Русі як наслідок внут
рішнього розвитку продуктивних сил у східних слов’ян (сторона, 
на яку до того зверталося надто мало уваги).

Важливе значення для з’ясування соціальної природи Київ
ської Русі мають також праці С. В. Юшкова, який був членом- 
кореспондентом АН УРСР 2. С. В. Юшкову належить пріоритет 
у вивченні -питань соціальної природи Київської Русі, і Б. Д. Гре
ков при написанні своїх праць виходив якоюсь мірою з творів
С. В. Юшкова, а полеміка між цими вченими мала велике зна
чення в дослідженні історії східнослов’янської держави3.
С. В. Юшков вважав, що феодальні відносини на Русі склалися 
тільки в XI ст. Давньоруську державу IX—X ст. він трактував як 
варварську, що перебувала на стадії розвитку військової демо
кратії 4.

Наприкінці 30-х — на початку 40-х років на Україні було на
друковано ряд статей та популярних брошур з історії східносло
в'янської держави 5. В цих працях мало місце некритичне став
лення авторів до першоджерел, зокрема, до літописної легенди 
про прикликання варягів і т. д.

1 Д. І. Б а г а  лі й.  Нарис історії України на соціально-економічному грун
ті, т. І. К-, 1928, стор. 300.

2 С. В. Юшк о в .  Руська Правда. К., 1935; й о г о  ж. Нариси з історії 
виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі. К-, 1939; 
й о г о  ж. Історія України, т. 1. Уфа, 1943 (розділи по історії східних слов’ян
і діревньоруської держави та ін.).

3 В. В. М а в р о д и н. Советская историография социально-экономическо
го строя Киевской Руси.— «История СССР», 1962, № 1, стор. 55.

4 С. В. Юшк о в .  Нариси з історії виникнення і початкового розвитку 
феодалізму в Київській Русі. К-, 1939, стор. 17.

5 К. Г у с л и с т и й .  Київська Русь, кн. 5. К., 1939; Ф. Я с т р е б о в .  Київ
ська Русь. К-, 1941; Д. В в е д е н  с ький.  Київська Русь. IX—XII ст.— За 
більшовицьку пропаганду і агітацію, її939, № 17, стор. 29—39 та ін.
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Такі хиби притаманні першому випуску «Нарисів з історії 
України» \  написаних Ф. Є. Ястребовим і К. І\ Гуслистим, де 
висвітлюється Київська Русь та феодальні князівства XII— 
XIII ст. Автори показують утворення східнослов’янської держа
ви як наслідок завоювання східних слов’ян варягами, тільки ми
мохідь згадуючи про розвиток продуктивних сил. Боротьбу Русі 
з Візантією вони висвітлювали як розбійницькі походи, що від
бувалися з метою грабежів, чим була недооцінена наявність 
феодальних відносин в Київській Русі, бо грабіжницькі війни 
характерні для періоду військової демократії.

Незважаючи на зазначені помилки, систематичний виклад 
соціально-економічної і політичної історії Київської Русі, впер
ше здійснений на Україні в першому випуску «Нарисів з історії 
України», мдв позитивне значення і став основою написаних 
К. Г. Гуслистим розділів з історії Давньоруської держави для 
наукового курсу історії України, перше видання якого було 
здійснене в 1940 р .2 (перевидана у 1941 р.). Всі помилкові тверд
ження, допущені в пій праці, були перенесені і в подальший ви
пуск. Пізніше самі автори розділів з Київської Русі визнавали, 
що пережитки норманської «теорії» знайшли своє відображення 
в деяких дослідженнях радянських істориків, зокрема в працях 
Інституту історії АН УРСР 3. В післявоєнний період було видано 
двотомну «Історію Української РСР», в першому томі якої ви
світлений розвиток східнослов’янських племен та Київської Ру
сі на основі досягнень всієї радянської історіографії4.

Але більш грунтовно описаний процес становлення і розвитку 
давньої Русі в «Нарисах стародавньої історії Української РСР», 
написаних колективом наукових працівників Інституту археоло
гії АН УРСР на основі письмових і особливо археологічних дже
рел 5. В «Нарисах» досліджено, як зміни у виробництві вплива
ли на суспільний розвиток східнослов’янських племен, породив
ши майнову нерівність, класи, державу.

Утворення східнослов’янської держави відбувалося в дуже 
складних умовах, які створювались необхідністю боротьби з 
зовнішніми ворогами. Відомо, що під ударами аварів розпалось 
політичне об’єднання антів, яке було, як говориться в «Нарисах», 
першим етапом утворення східнослов’янської держави6. Тяжкі 
наслідки навали кочівників яскраво засвідчені і залишками зга
рищ слов’янських поселень, розкопаних і досліджених радян
ськими археологами.

Слід при цьому зазначити, що вся складність становлення

1 Нариси з історії України, вип. 1. К-, 1937.
2 Історія України. Короткий курс. К-, 1940.
3 Історія України. Короткий курс. К., 1941.
4 Історія Української РСР, т. 1. К'., 1953, стор. 40— 114.
5 Нариси стародавньої історії Української РСР. К., 1957.
6 Т а м ж е, стор. 387.
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Русі в умовах неодноразового руйнування, а потім відродження 
і дальшого розвитку продуктивних сил не знайшла ще достатньо
го відображення не тільки в українській, а й у в-сій радянській 
історіографії, хоч уже і розпочалося більш глибоке і всебічне 
дослідження цього складного процесу. В українській історіогра
фії проблемі зародження і розвитку державності у племен, які 
жили на території майбутньої Київської Русі в першій половині 
І тис. н. е. і залишили пам’ятки черняхівської культури, присвя
чена монографія М. Ю. Брайчевського К В ній на основі архео
логічних джерел показується розклад общини в епоху, коли був 
зроблений вирішальний крок до утворення класового суспільст
ва і держави.

Українська радянська історіографія Київської Русі внесла 
також певний вклад у висвітлення питань соціально-економічної 
історії давньоруського суспільства. Грунтовно займався вивчен
ням соціально-економічного розвитку Київської Русі Д. І. Бага- 
лій, який опублікував згаданий «Нарис історії України на со- 
ціально-економічному грунті». Але, слідуючи за М. М. ГІокров- 
ським, Д. І. Багалій відійшов від своїх попередніх висновків і 
сприйняв його помилкове твердження про те, що основною галуз
зю господарства давньої Русі було не землеробство, а торгівля 
та різні промисли. Не зрозумів автор і причин виникнення міст 
як наслідок розвитку ремесла і відокремлення його від земле
робства, твердячи, що походження міст зв’язане з колонізацією 
України, що міста виникли з перших поселень, якими б>ли ху
тори, потім села і нарешті городи 2.

Аналізом та науковою розробкою юридичних форм «Руської 
Правди» в 20-х роках займався М. Макеимейко. Дослідження 
ним питання про закупів «Руської Правди», яких він Е в а ж а в  
боржниками, а не наймитами 3, та системи її поширеної редакції 
було певним кроком у дальшому висвітленні цієї проблеми 4.

Інститут закупництва досліджував Н. Л. Рубінштейн 5, який 
порівнював його з середньовічним західноєвропейським прека- 
ріатом або бенефіціатом6. Процес сенйоріалізації, на думку 
Н. Л. Рубінштейна, означав початок розвитку , феодальних від-

1 М. Ю. Б р а й ч е в с ь к и й .  Біля джерел слов’янської державності. К-, 
1964.

2 Д. І. Б а г а л і й .  Нарис історії України на соціально-економічному грун
ті, стор. 205.

а Т ам  ж е, стор. 206.
4 М. М а к е и м е й к о .  Закупы Русской Правды.— Наукові записки нау

ково-дослідної кафедри історії української культури, 1927, № 6, стор. 46.
5 М. М а к е и м е й к о .  Система Руської Правди в її поширеній редакції.— 

Праці комісії для виучування історії західно-руського права, вин. 2. К-, 1926, 
стор. 50—73.

6 Н. Л. Р у б і н ш т е й н .  До історії соціальних відносин у Київській Ру
сі* XI—XII ст.— Наукові записки науково-дослідної кафедри історії україн
ської культури, 1927, № 6, стор. 49—55.
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носин і розпочався на Русі лише наприкінці XI ст. Смердів древ
ньої Русі Н. Л. Рубінштейн порівнює з колонами і говорить, що 
смерд — «особисто вільний, але економічно, за соціальним своїм 
становищем залежить від ового пана, до чого ця залежність 
торкається не стільки особи смерда, скільки його господарства. 
У відміну від залежності холопа особистої, залежність смерда 
можна означити яко поземельну» 1. Таке визначення смердів 
фактично прирівнює їх до закупів, бо, за думкою самого ж
Н. Л. Рубінштейна, вони перебували в такому ж становищі, бу
дучи поземельно залежними від феодалів.

Про початок розвитку феодальних відносин на Русі не раніше 
кінця XI—початку XII ст. Н. Л. Рубінштейн говорить і в інших 
своїх працях2. Зовсім не виправданою є запропонована ним пе
ріодизація історичного розвитку древньоруської держави, яку 
він розподіляв на такі три періоди: 1) IX—X ст.— доба первісно
го натурального племінного ладу; 2) доба сенйоріалізації в XI— 
XII ст.; 3) доба сенйоріально-міського ладу3. Не можна погоди
тись і з твердженням Н. Л. Рубінштейна про те, що на Русі в 
X—XI ст. «рільництво було ще на тій стадії, коли воно відіграє 
другорядну роль в господарстві та залишається ще долею жі
ночої праці» 4.

Найбільш детально висвітлив соціально-економічний розви
ток Русі в українській радянській історіографії довоєнного пе
ріоду С. В. Юшков5, його дослідження присвячені тим же пи
танням, що їх розглядає Б. Д. Греков у «Київській Русі», але, 
як зазначив М. М. Тихомиров, обидві праці ніякою мірою не дуб
люють одна одну, а скоріше взаємно доповнюють і контролюють. 
Вони зовсім незалежні за своїми дослідницькими методами і 
висновками 6. С. В. Юшков у своїй монографії використав досяг
нення дореволюційної і радянської історіографії, що дало йому 
можливість поставити цілий ряд принципових питань та зроби
ти нові висновки про виникнення і початковий розвиток феодаль
ної монархії в Київській Русі та ін.

С. В. Юшков погоджується з Б. Д. Трековим щодо пріоритету 
землеробства як основної галузі господарства східних слов’ян 
в IX—X ст. 7 Позитивно він оцінює висновок М. С. Грушевського

1 Н. Л. Р у б і н ш т е й н .  До історії соціальних відносин у Київській 
Русі XI—XII ст.— Наукові записки науково-дослідної кафедри української 
культури, 1927, № 6, стор. 58, 62.

2 Н. Л. Р у б и н ш т е й н .  Западные пути торговли Украины-Руси.— 
Вісник Одеської Ком. Краєзнавства, ч. 2—3. Одеса, 1925; й о г о  ж. Нарис 
історії Київської Русі. Харків—Одеса, 1930.

3 Н. Л. Р у б і н ш т е й н .  Нариси історії Київської Русі, стор. 16.
4 Т а м ж е, стор. 20—22.
5 С. В. Юшк о в .  Нариси з історії виникнення і початкового розвитку 

феодалізму в Київській Русі. К., 1939.
6 М. Н. Т и х о м и р о в ,  С. В. Юшк о в .  Очерки по истории феодализма 

в Киевской Руси. М.—Л., 1939.— «Историк-марксист», 1940, № 7, стор. 135.
7 С. В. Ю ш к о в. Назв. праця, стор. 7
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про перевагу в цей період на Русі орного землеробства 1 і в цьо
му солідаризується з Трековим. Але на відміну від останнього, 
який вер£ Київської Русі вважав сільською общиною, С. В. Юш
ков говорить, що «всі норми Руської Правди можна буде пояс
нити, якщо ми вважатимемо верв великою патріархальною ро
диною, яка знаходилась в процесі розкладу і перетворення в су
купність патріархальних родин менших розмірів, що безпосеред
ньо входили в склад сільської общини»^2. Отже, немає підстав, 
пише він, для перегляду думки Ф. Енгельса, який визнав існу^ 
вання вервей — задруг в Київській Русі3. Такий висновок, од
нак, необхідно було б обгрунтувати конкретними доказами, чо
го С. В. Юшков, на жаль, не зробив.

Досліджуючи розвиток феодального землеволодіння, фео
дальної ренти та феодальної залежності, С. В. Юшков прийшов 
до висновку, «що говорити про цілком установлені й оформлені 
класи феодалів і феодально залежного сільського населення в 
IX—X ст. не можна, якщо грунтуватись на наявних у нашому 
розпорядженні даних і якщо не підміняти фактів голими соціоло
гічними міркуваннями»4. З цим твердженням не погодилась 
більшість радянських вчених. Це знайшло вияв під час обгово
рення періодизації феодальної Русі в 50-х роках. Внаслідок дис
кусії було визнано, що дофеодальний період в історії Русі при
падає на час до IX ст., а Київська Русь IX—XI ст. була ранньо
феодальною державою.

Натомість дістало визнання розв’язання С. В. Юшковим проб
леми початкового виникнення і розвитку міст. Він розглядає 
міста не лише як торговельно-промислові центри з демократич
ним устроєм, а перш за все як феодально-адміністративні цент
ри волостей, що належали до міста, чи для сукупності волостей 5. 
Викликає сумнів лише припущення С. В. Юшкова про існуван
ня цехів в період Київської Р усі6, та повністю суперечить пись
мовим джерелам його твердження про відсутність на Русі в IX—
XII ст. міського самоврядування 7.

Розглядаючи виникнення і розвиток феодального землеволо
діння, він розділяє його на три типи—князівське, боярське і цер
ковне, відзначаючи, що ріст князівського домену мав велике зна
чення для процесу феодалізації Русі, бо «князівське землеволо
діння було одним з основних джерел росту церковного й бояр
ського землеволодіння» 8.

1 С. В. Юшк о в .  Назв, праця, стор. 9.
2 Т а м ж е, стор. 1>1.
3 Т а м ж е, стор. 9.
4 Т а м ж е, стор. 137.
5 Т а м ж е, стор. 115, 149.
6 Т а м ж е, стор. 118.
7 Т а м ж е, стор. 117.
8 Т а м ж е, стор. 41.
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Вперше в історіографії С. В. Юшковим було досліджене пи
тання про феодальну монархію в Київській Русі, розвиток бене- 
фіціальної і ленної системи, патронату, імунітету та цілий ряд 
інших проблем з історії Русі. Загалом же він змалював яскраву 
картину феодальних відносин у Давньоруській державі, чим вніс 
значний вклад в історичну науку. Помилкове трактування ним 
окремих питань не знижує наукової цінності праці.

В роки Великої Вітчизняної війни С. В. Юшков написав окре
мі розділи по історії східних слов’ян та Київської Русі до пер
шого тома історії України \  в який стисло виклав основні поло
ження своїх «Нарисів». Погляди С. В. Юшкова на деякі питан
ня з історії Київської Русі в дослідженнях післявоєнних років 
зазнали значної еволюції 2.

Досягнення української науки в галузі соціально-економіч
ного розвитку Русі були підсумовані в згадуваних вище «Нари
сах стародавньої історії Української РСР». Тут автори показали, 
що «Київська держава — результат тривалого процесу суспіль
но-економічного розвитку східних слов’ян — знаменувала собою 
завершення складання феодального суспільства і разом з тим 
була важливою політичною силою, яка активно сприяла його 
зміцненню і дальшому розвитку» 3.

Економічний розвиток Київської Русі висвітлений в цій кни
зі з урахуванням нових археологічних даних та досягнень істо
ричної науки. Особлива увага звертається на розвиток земле
робства як основної галузі господарства на Русі. Описується та
кож існування різних систем землеробства— вирубної, перело
гової та парової з двопіллям і трипіллям, характерними для 
певних районів. Панівною системою землеробства в лісостепових 
районах була трипільна. «Панування трипілля при одночасному 
пануванні більш примітивних систем є характерною рисою зем
леробства феодальної епохи» 4.

Епоха Київської Русі ознаменувалась також блискучим роз
квітом ремісничого виробництва. Досліджені пам’ятки матері
альної культури давньої Русі дали можливість простежити про
цес удосконалення техніки виробництва та диференціації 
ремісничої діяльності, внаслідок чого збільшувалась кіль- 
кільсть відособлених видів ремесла, що сприяло збільшенню ре
місничої продукції і розширенню сфери ринкових відносин. Ви
робництвом ремісничої продукції займалися три категорії реміс
ників — сільські, вотчинні та міські. Все більше зростало товар
не виробництво ремісничої продукції і розширювалась тор
гівля.

1 Історія України, т. 1. К-, 1943.
2 Див., наприклад, С. В. Юш к о  в. Общественно-политический строй и 

права Киевского государства. М., 1949 та ін.
3 Нариси стародавньої історії Української РСР. К-, 1957, стор. 390.
4 Т а м ж е, стор. 406.
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Успіхи соціально-економічного розвитку викликали відповідні 
зміни в суспільно-політичних відносинах Київської Русі, обумо
вивши її соціальну структуру. »

Важливе значення для розуміння соціально-економічного роз
витку Русі мають праці В. И. Довженка, зокрема, у вивченні 
військової справи. Доповнивши археологічні дані письмовими 
джерелами, він простежив розвиток воєнного мистецтва у схід
них слов’ян та його вдосконалення у період становлення і роз
витку Давньоруської держави, показав організацію словянських 
військ, їх спорядження і військову техніку, дав опис походів Русі 
проти Візантії та окремих битв з кочівниками. Детально опису
ються у цій праці окремі види зброї, подаються відомості про 
фортифікаційні споруди навколо міст та змієві вали, побудовані 
з метою захисту від кочівників1.

Заслугою українських радянських дослідників у вивченні 
Київської Русі є розробка ними важливих малодосліджених 
проблем, однією з яких, що приваблювала увагу істориків, 
завжди була проблема розвитку землеробства. В радянській іс
торіографії досі не було праці, яка б всебічно висвітлювала роз
виток землеробства та показувала його еволюцію і географічні 
відмінності. Отже, невипадково позитивну оцінку одержала мо
нографія В. И. Довженка «Землеробство древньої Русі» 2.

Опублікована праця В. И. Довженка є наслідком його бага
торічної праці. Ще до видання названої монографії В. И. Дов- 
женок опублікував цілий ряд статей, в яких висвітлювалися ок
ремі питання розвитку землеробства східнослов’янської держави. 
Об’єднавши багатий археологічний матеріал з письмовими дже
релами, лінгвістичними та етнографічними даними, автор пока
зує, що землеробство було основою всього суспільного життя 
східних слов’ян з найдавніших часів, а в період Київської Русі 
воно досягло високого для того часу рівня розвитку. Він проана
лізував погляди різних дослідників на розвиток землеробства і 
дав огляд усіх основних джерел щодо цієї проблеми. На ос
нові великого фактичного матеріалу автор простежує розвиток 
знарядь і систем землеробства, висвітлює агротехніку і земле
робські культури, показує рівень продуктивності землеробства, 
збирання врожаю і обробку сільськогосподарських продуктів, 
селянське господарство та господарство феодальної вотчини. Таке 
широке коло питань В. И. Довженок, зрозуміло, не міг повністю 
розкрити, але й те, що зроблено ним, дає досить повне уявлення

1 В. И. Д о в ж е н о к .  Військова справа в Київській Русі. К., 1950, стор. 
З—4.

2 В. И. Д о в ж е н о к .  Землеробство древньої Русі. К., 1961. Див. рецен
зії Б. А. Рибакова та А. Кир’янова на цю працю.— «Советская архєологил»,
1962, № 3, стор. 324—332; І. О. Г у р ж і й, В. Й. Д о в ж е н о к .  Землеробство 
древньої Русі. К., 1961.— «Український історичний журнал», 1961, № 6, стор. 
136— 138; І. Д. Б о й к о .  Дослідження про землеробство древньої Русі.— «На
родна творчість та етнографія», 1962, № 1, стор. 142—145.
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про землеробство і його еволюцію східних слов’ян і давньої Ру
сі. Значна увага в праці приділяється, зокрема, технічним пи
танням землеробства, в зв’язку з чим класифікується знаряддя 
обробітку грунту. Але, як слушно відзначає А. В. Кір’янов, ав
тор не підкреслює вирішального значення своєрідності ландшафту 
на конструкцію і функціональні властивості знарядь обробітку 
грунту, які виникли на східнослов’янських землях в залежності 
від лісостепової чи лісової зони. Конструкція землеробських 
знарядь залежала безпосередньо від тих грунтів, які були .в тому 
чи іншому районі. Так, у лісних районах з’явилась соха, а в лі
состепових — рало, яке було попередником плуга.

Не можна погодитись з твердженням В. И. Довженка про 
те, що поява рала з залізним наконечником сприяла підвищенню 
врожайності, та з його розумінням цілого ряду інших питань. 
Для обгрунтування деяких положень автор не мав ще достат
нього матеріалу і тому деякі його висновки поки що залиша
ються дискусійними. Такими є описаний у праці перехід до па
рової системи землеробства, про панування перелогової системи 
у племен черняхівської культури, походження сохи і виникнення 
трипілля та його поширення ще до утворення Київської Русі, 
перебільшення ролі товарного виробництва хліба феодалами 
тощо. Взагалі в праці слабо висвітлений діалектичний взаємо^ 
зв’язок між процесом удосконалення й розвитку знарядь вироб
ництва і змінами, які відбулися внаслідок цього в суспільних’ 
відносинах. Дещо прямолінійно і однобічно говориться про роль 
технічного прогресу.

Заслуга автора в тому, що він перший в радянській історіо
графії дослідив еволюцію землеробства Київської Русі, зробив
ши ряд важливих, нових і цікавих висновків. Вперше він дав де
мографічні розрахунки щодо густоти населення, розміру міст, 
міркування про масштаби посівних площ тощо При всій умов
ності вони стали серйозною підвалиною для дальшого дослі
дження стану давньоруського хліборобства. Цілком справедли
во в праці показується залежність початкових форм феодальної 
ренти від умов формування феодальних держав.

Окремий розділ В. И. Довженок присвятив феодальній вот
чині в період Київської Русі, вперше об’єднавши дані «Руської 
Правди» з наслідками археологічних розкопок. Описані автором 
досліджені археологами залишки численних городищ XII —
XIII ст., які були феодальними замками і, за його визначенням, 
місцями концентрації тимчасово залежного населення, вносять 
нове поняття в інститут закупництва і холопства та в еволюцію 
панщини і відродження холопської праці в XII ст.

Значну увагу Київській Русі приділив у своїх працях 
М. Ю. Брайчевський. Він висвітлив малодосліджені питання з

1 В. Й. Д о в ж е н о к. Землеробство древньої Русі. К., 1961, стор. 183—189-
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історії Давньоруської держ ави1. Особливо цікаві праці 
М. Ю. Брайчевського про виникнення і розвиток столиці Русі 
стародавнього Києва 2.

Автор висловив багато оригінальних гіпотез і припущень та 
сміливих висновків, аналізуючи літературні джерела, які він по
єднав з археологічними даними. До таких відноситься твер
дження про історичність особи легендарного засновника Киє
в а — Кия, про можливість співставлення з Києвом одного з 
міст, згаданих на Дніпрі,— Птоломеєм; про ненорманське похо
дження Аскольда, Діра та ін. У праці відображена також роль 
Києва в процесі об’єднання східнослов’янських земель. Великий 
фактичний матеріал та цікава інтерпретація різних переказів 
щодо питань стародавнього Києва роблять працю М. Ю. Брай
чевського певним кроком вперед у вивченні стародавнього Ки
єва. Та цим не обмежується її значення, бо, як справедливо го
ворив І. П. Крип’якевич, написана вона дуже цікаво3 і тому 
сприятиме популяризації історії Київської Русі.

Одночасно з висвітленням корінних проблем історії Київської 
Русі, якими є процес утворення держави та соціально-економіч
ний розвиток Русі, українські дослідники разом з усією рад^' 
ською історіографією внесли свій вклад і в розроблення інших 
питань.

Українські радянські дослідники не могли, безперечно, 
обійти й політичну історію Київської Русі. Однак у трактуванні 
багатьох подій та оцінці діяльності окремих діячів східнослов’ян
ської держави допускались помилкові погляди; з приводу цих 
питань ще й тепер існують досить різні погляди. Не можна, на
приклад, погодитись з висновками В. О. Пархоменка, що Олег 
був не київським князем, а володарем південно-східної або Азо- 
во-Чорноморської Русі, що Святослав був типовим представни
ком південного сходу; що Мстислав Тмутараканський не був си
ном Володимира, а повстання 1068 та 1113 рр. були революцій
ними 4. Переоцінює автор і роль печенігів в історії Київської 
Русі, а їх поразку 1036 р. називає «нещасною», говорячи, що 
Київ «збудовано за допомогою варязької зброї та візантійської 
торгівлі» 5.

1 М. Ю. Б р а й ч е в с ь к и й .  К происхождению древнерусских городов, 
КСИИМК, вып. XII. М., 1951, стор. 32—33; Археологічні пам’ятки часів бо
ротьби Русі проти монгольської навали.— Вісник АН УРСР, 1951, № 10, стор. 
73—-74; й о г о  ж. Про початкову форму феодальної експлуатації в Київській 
Русі.— Вісник АН УРСР, 1959, № 4, стор. 58—66 та ін.

я М. Ю. Б р а й ч е в с ь к и й .  До питання про виникнення м. Києва.— 
«Український історичний журнал», 1959, № 5, стор. 57—67; й о г о  ж. Історія 
Києва. К., 1959; й о г о  ж. Коли і як виник Київ. К., 1963 та ін.

3 І. П. К р и п ’ я к е в и ч ,  М. Ю. Б р а й ч е в с ь к и й .  Коли і як виник Київ. 
К-, 1963.— «Український історичний журнал», 1964, № 1, стор. 140.

4 В. П а р х о м е н к о .  Початок історично-державного життя на Україні, 
стор. 27.

5 В. П а р х о м е н к о .  Русь та печеніги.— «Східний світ», 1929, № 1-2, 
стор. 287—295.
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Зовсім необгрунтовано переносив центр утворення давньої 
Русі в басейн Волги П. Смирнов у праці «Волзький шлях і ста
родавні іруси» К Правда, заслугою автора є те, що ві-н викори
став велику кількість джерел і багатьом з них дав цікаву інтер
претацію. , і

Цікаво, досить широко і об’єктивно висвітлена в 20-ті роки 
Д. І. Багалієм зовнішньополітична історія Київської Р усі2. Але 
окремі події він пояснює з позицій буржуазної історіографії.

Як відомо, Б. Д. Греков заповідав своїм послідовникам до
слідити зовнішньополітичну історію Русі, і це знайшло відгук 
серед деяких істориків України, особливо в післявоєнні Іроки 3. 
Знайшли відображення в працях українських радянських до
слідників і питання класової боротьби в давній ^Русі4, розвитку 
культури 5 тощо. Та необхідно зазначити, що їх вивченню ще не 
приділено належної увагц, і досліджені вони недостатньо. Окре
мо відзначимо історіографічне дослідження А. Д. Степенна з 
питань походження слов’ян-русів та боротьби з нормалізмом в 
українській історіографії кінця XVIII—першої половини XIX с т .6

Позитивну оцінку одержала праця Д. І. Багалія з української 
історіографії, перший том якої присвячений аналізу давньо
руських літописів та «Повісті временних літ» 7. В ній також на
водяться уривки різних зводів наших стародавніх літописів.

Важливе значення в розробці першоджерел історії Київської 
Русі на Україні мало видання С. В. Юшковим у 1935 р. «Русь
кої Правди», всі списки якої були розподілені ним на п’ять* ре
дакцій: академічний, троїцький, карамзінський, списки «Русь
кої Правди», об’єднаної з артикулами судебника царя Костян
тина, списки скорочені, типу списку Оболенського. Другу редак
цію він подає у трьох ізводах: синодальному, пушкінському і 
троїцькому. В цю книгу С. В. Юшкова увійшли також пам’ятки, 
що мали зв’язки з «Руською Правдою»: «Устав князя Ярослава

1 П. С м и р н о в. Волзький шлях і стародавні руси. К., 1928.
2 Д . І .  Б а г а л і й .  Нарис історії України на соціально-економічному 

грунті. ^
3 П. О. К а р и ш к о в с к и й .  К истории Балканских походов Руси при 

Святославе. М., 1955; й о г о  ж. К истории Балканских войн Святослава.— 
«Византийский временник», т. VII. М., 1953; й о г о  ж. Лев Дианон о Тму- 
тараканской Руси.— «Византийский временник», т. XVII. М., 1960; I. М. Г а- 
п у с е н к о .  Боротьба східних слов’ян за вихід до Чорного м<?ря. К., 1966;
I. М. Ше к е р а .  Міжнародні зв’язки Київської Русі. К., 1963; й о г о  ж. 
Київська Русь XI ст. у міжнародних відносинах. К., 1967. *

4 Див. М. Т к а ч е н к о .  Повстання в Києві в 1068— 1069 рр — Наукові 
записки Інституту історії і археології, кн. 1, К., 1943; й о г о  ж. Повстання в 
Києві 1113 р.— Наукові записки, кн. II. К., 1946.

5 В. П е р е т ц .  Слово о полку Ігоревім. К-, 1926; Ф. Ш м і т. Пам’ятки 
староруського мистецтва. Харків, 1922 та ін.

6 А. Д. С т е п  єн ко.  Вопрос о происхождении славян Руси и борьба с 
норманизмом в украинской историографии конца XVIII — первой половины
XIX в. К., 1963.

7 Д. І. Б а г а л і й .  Нарис української історіографії, т. І, вип. 1. К., 1923.
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0 мостех», «Суд Владимира князя о послушенстве», «О муже 
кроваве» і «Правосудие митропаличе», в якому зображувалась 
дальша еволюція Руської Правди.

Як зазначає С. В. Юшков, основною хибою всіх дореволюцій
них видань «Руської Правди» і, зокрема, класифікації Калачова
1 Сергієвича було те, що вони не звертали уваги на наявність 
списків «Руської Правди», об’єднаних з артикулами судебника 
царя Костянтина 1, які він виділив в окрему редакцію. Але і це 
ще не вирішило' питання про класифікацію «Руської Правди» 
остаточно, оскільки С. В. Юшков не торкнувся питання про кла
сифікацію численних списків «Правди», що дійшли, у складі 
так званих «Кормчих» (він об’єднував їх в одну групу під руб
рикою третього ізводу «Троїцького» другої редакції) 2. Було за
значено цілий ряд інших недоліків українського видання «Русь
кої Правди»3, але одночасно говорилось про велику заслугу як 
особисто С. В. Юшкова, так і всієї української Академії наук, 
що вперше після Жовтневої революції здійснила найбільш повне 
видання Руської Правди (використано 86 її списків).

Популяризації історії давньої Русі сприяло видання «Історії 
України»4. В цій праці надруковані уривки іноземців пріо Ки
ївську Русь та руські землі XII—XIII ст., подаються фрагменти 
з древньоруської літератури та окремі билини й історичні пісні, 
в яких народні маси висловили своє ставлення до окремих подій 
періоду Київської Русі. Аналогічну роль відіграє і перший том 
«Хрестоматії з історії Української РСР» під редакцією І. О. Гур- 
жія 5, в якому подано уривки літописів та стародавніх авторів 
про древню Русь.

Для розв’язання корінних проблем історії Русі велике зна
чення мали досягнення радянської археології. Археологічні дже
рела значно поповнились в 20-х роках розкопками, здійсненими 
М. Макаренком 6, В. Г. Ляскоронським 7, Л. Добровольським 8,

1 С. В. Ю ш к о в. Руська Правда. К-, 1935, стор. 3.
* М. Т и х о м и р о в .  Новое издание «Русской Правды».— «Книга и про

летарская революция», 1936, № 4, стор. 49.
3 Див. М. Н. Т и х о м и р о в .  Пособие для изучения Русской Правды. М., 

1953, стор. І2—13; й о г о  ж. Исследование о Русской Правде. М., 1941, 
стор. 30—34; В. П. Л ю б и м о в .  Правда Русская. М., 1943, стор. 25—28.

4 Історія України в документах і матеріалах, т. І, Київська Русь і фео
дальні князівства XII—XIII ст. К., 1939.

5 Хрестоматія з історії Української РСР, т. І. К., 1959.
6 М. М а к а р е н к о .  Найдавніша стінопись княжої України.— «Україна», 

1924, № 1-2; й о г о  ж. Городище-Монастирище.— Науковий збірник за рік 
1924, К., 1925; й о г о  ж. Чернігівський с/пас (Археологічні досліди р. 1923)— 
ЗІФВ, № 20. К., 1928; й о г о  ж. Досліди над Чернігівським спасом.—ЗІФВ, 
№ 4, К., 1924 та ін.

7 В. Г. Л я с к о р о н с к и й .  К вопросу о Киевском Вышгороде в удельно
вечевое время. К., 1919; й о г о  ж. Розкопки на території Софіївського собо
ру в Києві.— Коротке повідомлення ВУАК за 1923 р. К., 1926 та ін.

8 Л. Д о б р о в о л ь с ь к и й .  Київські укріплення і Золоті ворота.—Науко
вий збірник. К., 1926, стор. 25—33; й о г о  ж. Колишній наддніпровський обо
ронний вал під Києвом.— ЗІФВ, XII. К., 1927 та ін.
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П. Смолічевим J, T. Мовчанівським та ш. Ц і дослідження значно 
збагатили джерельну базу з історії Давньоруської держави. 
Правда, вивчення археологічних пам’яток на території України 
в 20-х роках часто ще не були систематичними, але зібраний 
матеріал допоміг розв’язати ряд корінних проблем з історії схід
нослов’янської держави.

Поряд з археологічними дослідженнями в українських періо
дичних виданнях опубліковано ряд статей, присвячених ок
ремим подіям, питанням, трактовці деяких джерел, постановці 
малодосліджених проблем, тлумаченню «Руської Правди», 
зв’язків з Північним Причорномор’ям тощо. Такі статті друкува
лися в журналі «Україна», «Записках історико-філологічного 
відділу ВУАН», «Наукових збірниках історичної секції», «Хро
ніках археології та мистецтва», «Первісному громадянстві та 
його пережитках на Україні», «Студіях з історії України науко
во-дослідної кафедри історії України у Києві», «Студіях науко
во-дослідної кафедри історії української культури ім. акад. 
Дм. Багалія» та ін. Опубліковані в 30-х роках праці М. Макарен- 
ка 2, Т. Мовчанівського 3, В. Маслова 4 та -багатьох інших архео
логів, написаних на основі археологічних розкопок, виявили ба
гато цікавих фактів з життя і побуту давньоруського населення.

Разом з російськими радянськими істориками українські іс
торики збагатили радянську історичну науку новими даними про 
стародавню Русь.

Науковим археологічним центром на Україні з 1924 по 1934 р. 
був Археологічний комітет при Академії наук Української РСР 
(ВУАК), який був утворений з Комісії по складанню археологіч
ної карти при Академії наук УРСР, організованої в 1919 р. 
В 1934 р. ВУАК був реорганізований в Інститут історії матеріаль
ної культури (ІІМК), на базі якого в 1938 р. створюється Ін
ститут археології АН УРСР. Археологічними дослідженнями на 
Україні займалися також працівники ряду вузів, музеїв, комі
сій краєзнавства та інших установ 5.

1 П. С м о л и ч е в .  Розкопки сіверянських могил в селі Шестовиці на Чер
нігівщині влітку 1925 р — «Україна», 1926, № 1; й о г о  ж. Подвійне похован
ня X ст. коло Шестовиці на Чернігівщині.— Записки Чернігівського наукового 
товариства, т. 5. Чернігів, 1-931; й о г о  ж. Чернігів та його околиці за часів 
великокнязівських.— Чернігівщина та північне Лівобережжя. Чернігів, 1928 
та ін.

2 М. М а к а р е н к о .  Скульптура й різьб’ярство Київської Русі передмон- 
гольських часів. Київські збірники історії і археології побуту і мистецтва, зб.
1 за 1930 р. К., 1931, стор. 28, 96.

3 T. М о в ч а н і в с ь к и й .  Райковецьке городище XI—XIII ст.— Наукові 
записки ІІМК, кн. 5-6. К-, 1935; й о г о  ж. Археологічна розвідка на терито
рії кол. Михайлівського собору в Києві.— Наукові записки ІІМК, кн. 2. К., 
1937 та ін.

4 В. І. М а с л о в .  Рільницьке знаряддя і техніка за пам’ятками Райко- 
вецького городища феодальної доби.— Наукові записки ІІМК, кн. 1. К., 1938.

5 С. М. Б і б і к о в. Сорокаріччя археологічної науки на Україні.— Розви
ток науки в Україській РСР за 40 років. К-, 1957, стор. 105, 123.
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В післявоєнні роки важливу роль в дослідженні історії Дав
ньоруської держави відіграє слов’янський відділ Інституту архео
логії АН УРСР. В трьох наукових серійних збірниках цього ін
ституту видані численні матеріали про наслідки польових дослі
джень, важливе місце серед яких займають пам’ятки давньої 
Русі («Археологічні пам’ятки УРСР»), опубліковані теоретичні 
узагальнення з окремих питань історії та археології східно
слов’янської держави (збірник «Археологія»), надруковані по
відомлення, які знайомлять читачів з наслідками теоретичних 
і експедиційних досліджень, частина з яких відноситься до періо
ду Київської Русі («Краткие сообщения Института археологии»).

Велику роботу з питань дослідження давньоруських пам’яток 
Західної України проводить відділ археології Інституту су
спільних наук Львова. Результати наукових досліджень старо
давніх та давньоруських пам’яток на цій території публікуються 
в збірнику «Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття 
і Волині». Велику наукову роботу проводять також університе
ти, окремі педінститути та краєзнавчі музеї.

Значний вклад у вивчення архітектурних пам’яток Київської 
Русі зробила Академія будівництва і архітектури УРСР, яка ви
давала свій «Вісник».

Загальне визнання знайшла книга С. О. Висоцького про дав
ньоруські написи Софії Київської *.

Немає потреби перераховувати велику кількість статей, по
відомлень та окремих досліджень, написаних на основі архео
логічного матеріалу, відкритого і дослідженого українськими 
археологами тільки за післявоєнні і особливо за останні роки. 
Досить нагадати про розкопані залишки древньоруських міст 
Галича, Пліснеська, Родні, Колодяжного, Воїня2, дослідження 
в Києві, Чернігові, Львові та в інших містах, що були важливи
ми економічними і політичними центрами Русі, щоб побачити 
великі масштаби наукової роботи, проведеної українськими вче
ними, значний вклад у яку внесли дослідження В. Й. Довжен
ка, М. Ю. Брайчевського, В. А. Богусевича, В. К. Гончарова, 
Д. І. Бліфельда, О. О. Ратича, В. В. Ауліха, М. П. Кучери, 
Р. О. Юри, Р. І. Виєзжева, Г. Т. Мезенцевої та багатьох інших 
дослідників. Певний вклад у вивчення архітектурних пам’яток 
Київської Русі зробили Ю. С. Асєєв та Г. Н. Логвин.

Наукова співдружність українських і російських археологів 
у вивченні історії Київської Русі переросла за останні роки в 
тісне наукове співробітництво, яке проявляється в організації 
спільних експедицій, проведенні конференцій, друкуванні праць 
тощо. Українські дослідники брали участь в роботі археологіч

1 С. А. В ы с о ц к и й .  Древнерусские надписи Софии Киевской. К., 1966.
2 В. И. Д о в ж е н о к, В. К. Г о н ч а р о в ,  Р. О. Юра.  Древньоруське 

місто Воїнь. К., 1966.
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них експедицій .під керівництвом 'відомих російських археологів: 
акад. Б. О. Рибакова, П. М. Третьякова, М. К. Каргера та ін. Ба
гато досліджень російських вчених надруковано на Україні, а 
праці українських авторів видані в Москві.

Разом з російськими радянськими істориками українські іс
торики збагатили радянську історичну науку новими даними 
про давню Русь.

И. М. Г а п у с е н к о
УКРАИНСКИЕ СОВЕТСКИЕ ИСТОРИКИ
О КИЕВСКОЙ РУСИ

Р е з ю м е

Статья посвящена анализу работ, вышедших на Украине, об одном из слож
ных периодов истории не только украинского, но также русского и белорус
ского народов — эпохе Киевской Руси. Дореволюционные историки, исходя из 
идеалистического мировоззрения, не могли разрешить коренных проблем ис
тории древней Руси. Это сделала только советская историография, основы
ваясь на единственно правильной научной теории марксизма-ленинизма. Она 
показала процесс зарождения и развития феодальных отношений у восточ
ных славян, образования древнерусского государства, раскрыла социально- 
экономическую историю Руси и осветила многие другие вопросы этого слож
ного периода в истории трех братских народов. Неотъемлемой частью совет
ской историографии периода Киевской Руси являются исследования украин
ских советских историков, которые внесли известный вклад в решение многих 
проблем древнерусской истории.

В статье показано тесное сотрудничество украинских и русских совет
ских историков при решении коренных вопросов истории Руси. Больших успе
хов достигли украинские археологи. Наибольшие успехи украинской, как и 
всей советской историографии, достигнуты в послевоенные годы.


