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В. О. Ключевский, М. С. Грушевский, Б. Д. Греков, Б. А. Рыбаков, 

И. Я. Фроянов и др.). 

Думаю, соотнесение результатов первого и второго «срезов» позволит 
заложить достаточно надёжную базу (во всяком случае, создаст 
определённые условия) для разработки такого тезауруса, что, в свою 

очередь, будет способствовать дальнейшему решению проблемы 

верификации историографического нарратива, столь остро стоящей сегодня 

перед учёными обеих стран 
1
. 
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КИЄВО-РУСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА 

В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ОСТАННЬОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ 
 
Суспільно-політичні потрясіння початку 90-х рр. минулого століття 

справили потужний поштовх на шляхи розвитку історіографічного процесу в 

Україні. Стараннями професійних патріотів та вчорашніх компартійних 

пропагандистів тоді було випродуковано чимало наукових, радше, 
білянаукових праць, покликаних подавнити і, сказати б, поліпшити українську 

історію. Пафос подібних видань визначає головно ідея безперервної тяглості 
українського етнодержавотворення, що своїми витоками сягає буцімто ще 
скіфо-сколотських і навіть ще більш ранніх часів. 

Намаганням «виправити» історію України можна пояснити і сплеск 

міфоманії у пострадянському історіографічному просторі, якою перехворіла 
Європа ще наприкінці XVIII — на початку XX ст. Наполегливі і вельми 

небезуспішні спроби увести до наукового обігу такі фальсифікати, як 

«Велесова книга», «Книга Коляди», «Боянів гімн», «Послання оріян хозарам» є 
не такими вже й безневинними забавами дилетантів. Забронзовілої 
респектабельності останнім додала, наприклад, респектабельно-монументальна 
антологія, що має гучну назву «Тисяча років української суспільно-політичної 
думки». До першого з черги тому цього видання, що з’явився у 2001 р., з-поміж 

інших документальних матеріалів упорядники включили такі «пам’ятки 

української язичницької культури», як «Послання оріян хозарам», «Велесову 

книгу» та «відроджену пам’ятку дев’ятого століття» — «Літопис Аскольда». 

Тим самим, як стверджується в анотації до книги, «в науковий, культурний 

обіг уводиться величезна кількість матеріалів і документів, багато з яких 

                                                
1
 Некоторые пробные шаги в этом направлении автор попытался сделать в своих недавно 

опубликованных курсах лекций (Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и 

потомков: IX—XII вв.: Курс лекций. Учебное пособие для студентов вузов. — М., 1998 [2-е, 
испр. и доп. изд.]. — М., 2001; Данилевский И. Н. Русские земли глазами современников и 

потомков: XII—XIV вв.: Курс лекций. — М., 2001). 
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раніше були недоступними навіть для фахівців з різних галузей гуманітарних 

знань»1. Ще б пак. Тепер вони доступні і для учнівської та студентської молоді. 
Наприклад, «Велесова книга» (як і Геродотова «Історія») в навчальному 

посібнику пера А. О. Карасевича й Л. Г. Лисенко є «першоджерелом» з історії 
політичної думки Київської Русі. На думку уманських викладачів — авторів 

посібника, остання — «видатна пам’ятка давньослов’янської писемності, 
джерело інформації про історію слов’ян, єдина священна книга на теренах 

Європи, що дійшла до нас з дохристиянських часів» 2. 

Ось чому актуальним й інтелектуально привабливим науковим завданням 

для української гуманітаристики уявляється започатковане професором 

Григорієм Грабовичем на сторінках часопису «Критика» 3 обговорення 

контроверсійних питань природи, а також прийомів і механізмів 

«відкриття» / «конструювання» національних прадавніх пам’яток. 

Як відомо, дослідницькі можливості вивчення історії Київської Русі 
вкрай обмежені внаслідок слабкої забезпеченості писемними джерелами. І 
сподіватися на їх поповнення не доводиться. Тим більшою несподіванкою 

стала поява у респектабельному київському видавництві «Наукова думка» 

реконструйованого М. Ю. Брайчевським літописного твору, що його вчений 

називає «Літописом Аскольда». На думку М. Ю. Брайчевського, останній був 

започаткований у 865—866 рр. і доведений до 883 р. До того ж, «в Літописі 
запроваджено особливу еру — «Руську еру» — особливе літочислення, що 

передбачало відлік років від 860 р. — року успішного походу київського 

зверхника на Константинополь і запровадження грецької віри» 4. Очевидно, у 

цій аудиторії немає потреби доводити гіпотетичність і штучність 

запропонованої реконструкції 5. Цей історіографічний казус слід розглядати як 

рецидив «рибаковщини» (волюнтаристського способу історичних 

реконструкцій), притаманний лідеру радянської медієвістики. 

Між тим, задуманий на початку 1990-х рр. грандіозний проект 
перевидання на належному науковому рівні оригінальних давньоруських та 
староукраїнських писемних джерел так і не був повністю реалізований. 

Упродовж минулого десятиліття з’явилося репринтне видання Києво-

Печерського патерика 6. Ця пам’ятка була також перекладена І. В. Жиленко на 
                                                

1
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2
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сучасну українську мову 1. Нею ж перекладено українською й «Синопсис», 

приписуваний І. Ґізелю. Широкою популярністю й досі користується також 

виданий українською мовою Л. Є. Махновцем «Літописець Руский» 

(Іпатіївський літопис) 2 Однак переклади, які б досконалі вони не були, не є 
повноцінним історичним джерелом. За образним висловлюванням Умберто 

Еко, вони, у кращому разі, являють собою протези (на кшталт вставної щелепи 

чи окулярів).  

Помітною, проте недостатньо поцінованою дослідниками подією стала 
публікація «Кройніки о Русі» Феодосія Софоновича 3. Нещодавно з’явилося 

коментоване, споряджене дослідницькими статтями україномовне видання 

Галицько-Волинського літопису 4. Найближчим часом очікується поява 

академічного видання Густинського літопису. 

У дослідницькій практиці вивчення основних проблем історії Київської 
Русі в Україні останнім часом намітився відхід від універсалізації 
формаційного підходу, що дає змогу з’ясувати тільки один аспект історичного 

буття — соціально-економічний. Якщо раніше в центрі уваги вітчизняних 

учених були переважно проблеми розвитку виробничих відносин і політико-

подійної історії Київської Русі, то віднедавна спектр досліджуваних питань 
урізноманітнився за рахунок, зокрема, культурних аспектів політичних 

зв’язків, історії ідей та ментальностей. 

З-поміж іншого, цьому сприяла поява у пострадянському 

історіографічному просторі незалежних часописів та спеціалізованих 

періодичних видань. Таким, передусім, є започаткований 1992 р. 

О. П. Толочком та Н. М. Яковенко науковий збірник «Mediaevalia Ucrainica: 

ментальність та історія ідей». Від 2002 р. Центр досліджень історії Київської 
Русі Інституту історії України НАН України почав видавати науковий 

періодичний збірник «Ruthenica». Перші чотири випуски цього альманаху 

середньовічної історії та археології Східної Європи здобули схвальні відгуки 

критики.  

Зі зрозумілих причин, предметом особливої рефлексії українських 

науковців залишалися питання, пов’язані з формуванням давньоруської 
державності. Як і раніше, дослідницька думка пульсувала здебільшого довкола 
хронології і обставин виникнення Київської Русі, основних етапів її розвитку 

та соціальної сутності й форм державності. Цій проблемі присвятив низку 

своїх досліджень М. Ф. Котляр. Часом виникнення «першої східнослов’янської 
(ще не Давньоруської) держави» він, з певними застереженнями, пропонує 
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4
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вважати середину ІХ ст. 1. Вчений пропонує називати цю державу в 

хронологічних межах середини IX — більшої половини X ст. надплемінною. 

М. Ю. Брайчевський послідовно й наполегливо боронив думку про те, що 

саме в середині ІХ ст., тобто в епоху напівлегендарного Аскольда, 
«завершується формування давньоруського феодалізму (sic !) і Давньоруської 
держави» 2. Аскольд у візії М. Ю. Брайчевського та його шанувальників із 
громадського об’єднання «Товариство Аскольда» був фундатором Київської 
Русі (України) й, евентуально, її першим святим. 

Виникнення держави у східних слов’ян Б. О. Тимощук натомість пов’язує з 
часом появи князівських фортець наприкінці ІХ—Х ст. Дослідник вважає: 
«Спорудження князівських фортець, куди надходили данини-рента, сприяло 

утвердженню державності, створенню податкової системи. Дружина утворювала 
єдиний апарат управління у Київській Русі, сприяла поширенню на її території 
великокнязівської влади. На великокнязівській дружині і князівських фортецях 

трималася єдність Київської держави» 
3
. І справді, князівська дружина, яка хоч і 

залишалася впродовж усього ІХ і більшої половини X ст. розбійницькою зграєю, 

все ж несла в собі зародки державності. Тому небезпідставним є поширене у 

новітній літературі визначення Київської Русі ІХ—Х ст. як дружинної держави. 

Сучасні наукові інтерпретації походження Київської держави та її ранньої 
історії дедалі виразніше позбуваються магічних чар літописної нарації, подійна 
канва якої досі визначала схему історіописання. Вдумливе й обережне ставлення 
до оповідальних парадигм і формул літописних текстів демонструє, зокрема, 
узагальнююче дослідження з історії Київської Русі пера О. П. і П. П. Толочків. 

Автори переконливо показали хибність хрестоматійних наукових конструкцій про 

хронологічну першість княжіння в Новгороді та наступного його перенесення до 

Києва і «шляху з варяг у греки» як стрижня, вздовж якого буцімто й утворилася, 
мовлячи історіографічним кліше минулих часів, «відносно єдина Давньоруська 
держава з центром у Києві» 

4
. 

За усталеною історіографічною традицією, точкою її відліку вважається 
882 р. (чи близько цього). Тоді, як сповіщає «Повість временних літ», з 
новгородської Півночі «поиде Олегъ, поимъ воя многи, варяги, чюдь, словяни, 

мерю, весь, кривичи, и приде къ Смоленьску съ кривичи, и прия градъ, и посади 

мужь свои, оттуда поиде внизъ, и взя Любець, и посади мужь свои. И придоста къ 

горамъ хъ киевьскимъ»». Фізично усунувши від влади місцевих правителів — 

Аскольда і Діра, «...сяде Олегъ княжа въ Киеве, и рече Олегъ: „Се буди мати 

градомъ русьскимъ“» 
5
. 
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Вважається, що тим самим Олег об’єднав Русь в одне державне тіло з 
центром (головою) в Києві. Уявлення про поділ Русі на Новгородську і Київську 

«половини» були сформовані літописцями кінця XI — початку XII ст. Свого часу 

ще О. О. Шахматов було встановив, що Початковий літописний звід 1095 р., який 

передував «Повісті временних літ», відкривався словами: «Временьник(ъ), иже 
нарицаеться Л/л(/е)тописание Русьскых к(ъ)нязь и земля Русьскыя, и како избьра 
Бог(ъ) страну нашю на посл(/е)дьнее время, и град(и/а) почаша бывати по 

м(/е)стом(ъ), преже Новъгородьская волость и потом(ь/ъ) Кыев(ь)ская (виділено 

мною. — В. Р.), и о статии Кыева, како въименовася Кыев(ъ)» 
1
. 

Процеси формування державності на півночі і на півдні 
східнослов’янського світу відбувалися асинхронно і нерівномірно. До того ж 

не треба перебільшувати ступінь політичної міцності та й виразності цих 

первісних об’єднань 2. Віддалені один від одного сотнями кілометрів, укритих 

густими лісовими масивами й непрохідними болотами, ці протодержавні 
утворення різнилися рівнем соціально-економічного, політичного і 
культурного розвитку і впродовж IX — середини X ст. аж ніяк не скидалися на 
сполучені посудини, а розвивалися незалежно одне від одного. 

Останнім часом суттєвої трансформації зазнали наукові уявлення про 

роль варягів в утворенні Київської держави. Після повного заперечення 

радянською історіографією їхньої участі в державотворчих процесах на сході 
Європи, нині спостерігається цілковита реабілітація ідей норманізму. У 

багатьох працях проблема утворення Русі розглядається в однобічній 

залежності від скандинавської активності у Східній Європі. За цією схемою 

Давньоруська держава починається в районі Приладожжя, звідки об’єднавчі 
імпульси поширюються на київський Південь. За такого підходу, як слушно 

зауважує О. П. Толочко, «вектор історії залишається цілком літописним: вона 
пересувається з півночі на південь». При цьому дослідник слушно наголошує 
на тому, що вся військово-економічна діяльність скандинавів ІХ—Х ст. 
(прокладення і організація ними торговельних магістралей, заснування 
поселень протоміського типу і т. п.), «насправді до історії Русі як такої, тобто 

Київської держави, не мають жодного стосунку. З погляду її наступної історії, 
більшість феноменів, перед тим детально обстежених і досліджених, 

доводиться визнавати свого роду глухими гілками розвитку» 3. Інакше кажучи, 

необхідно чітко розмежувати історію скандинавської інфільтрації на терени 

Східної Європи від власне історії Русі. 
У цьому зв’язку цікавою є запропонована у фундаментальному 

дослідженні Ф. О. Андрощука реконструкція моделі культурної взаємодії 
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норманів і слов’ян доби раннього середньовіччя у межиріччі Дніпра та Десни 1. 

Простежуючи механізм формування «дружинної» поховальної культури у 

цьому регіоні, вчений дійшов висновку, що остання являє собою 

«матеріалізоване» відображення культури русів, її специфічний просторово-

часовий континуум. Руси, на думку Ф. О. Андрощука, являли собою досить 

окреслену етнографічну групу, яка хоч і була етнічно пов’язана зі 
Скандинавією, але сформувалась у Східній Європі під потужними 

слов’янськими та орієнтальними культурними впливами. 

З’ясування ролі орієнтальних впливів на плин річища давньоруської та й 

пізнішої української історії і культури уявляється мені вкрай актуальним й 

інтелектуально привабливим науковим завданням. Сформований на хвилі 
сумної пам’яті кампанії боротьби з космополітизмом, ініційованої радянським 

керівництвом у 1948 р., страхітливий образ Хозарії як «Степової Вовчиці» 

подекуди й досі блукає історіографічним привидом у літературі. Між тим, 

накопичений і введений останнім часом до наукового обігу археологічний 

матеріал, здається, відкриває перспективу для зваженого переосмислення 

сутності й змісту русько-хозарських взаємин 2. Їхній характер визначався не 
тільки і не стільки воєнним протистоянням, як це змальовують літописні 
тексти. Майже трьохсотлітнє домінування Хозарського каганату в Східній 

Європі не могло не позначитися на формуванні матеріальної та й політичної 
культури Русі. Київські князі вважали себе певною мірою спадкоємцями 

хозарської спадщини. Ці претензії виявлялися, як доводять дослідники, 

зокрема, у запозиченні від володарів Хозарії титулу «каган» і діархічної 
структури політичного володарювання в Києві ІХ—Х ст. 3. 

Вельми перспективним напрямом наукових студій, що поступово 

окреслюється у вітчизняній історіографії, обіцяє стати подальше вивчення 
політико-ідеологічних уявлень старокиївських книжників і мислителів про 

початки державності на Русі. Сучасні дослідники звертають увагу на прагнення 

укладачів «Повісті временних літ» будь-що «пов’язати ранню руську історію з 
історією Імперії, часто навіть залучаючи до свого викладу події, які 
безпосередньо не стосувалися Русі [початок правління Михаїла (852 р.), війна 
імператора Михаїла з Болгарами (858 р.), початок правління Василія (868 р.), 

правління імператорів Льва та Олександра (887 р.), війна імператора Льва з 
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Болгарами (902 р.)], але створювали ілюзію пов’язаності двох історій» 1. У 

цьому зв’язку не можна оминути увагою і літописні свідоцтва про настійливі 
домагання перших київських князів оружно долучитися до слави і блиску 

Константинополя, який для молодих «варварських» народів, окрім іншого ще й 

був ідеально легітимним локусом державності і царственої влади. Отож 

організовані ними збройні походи туди здійснювалися не тільки і не стільки 

заради багатої здобичі, але й, не в останню чергу, були продиктовані бажанням 

присвоїти цю легітимність собі. 
Оскільки центром містичного плину світової історії для староруських 

книжників був Царгород/Константинополь вони витворили політико-

ідеологічні засади епонімічного міфу про легендарного полянського князя Кия, 
який буцімто «ходилъ Царюгороду... ко царю, якоже сказають, яко велику 

честь приялъ от царя, при которомь приходивъ цари» 2. Відповідно до 

тогочасних уявлень східних і південних слов’ян, їхня державність нібито 

походила від Візантії. Це і прагнув продемонструвати літописець, пов’язуючи 

виникнення стольного граду Русі та її правлячої династії узами 

співпричетності з візантійським імператорським домом. 

Визначальне значення для легітимації Київської держави в тогочасному 

християнському світі мав візит княгині Ольги (945—969 рр.) до 

Константинополя. Ставши хрещеницею імператриці Елени, київська княгиня 

продемонструвала тим самим свою духовну спорідненість із візантійським 

імператорським домом 3. Ольга прибула до Константина VІІ Порфирогенета у 

візантійську столицю подібно до того, як цариця Савська приїхала до 

Соломона в Єрусалим (2 Пар. 9:12). Ці відвідини мали обґрунтувати думку про 

те, що «народження» Київської держави сталося нібито за сприянням Бога і з 
благословення володаря царгородського престолу — міфічного глави сім’ї усіх 

християнських народів тогочасного світу. 

Запровадження християнства у Київській державі за Володимира 
Святославича остаточно закріпило цю легітимність, або «удержавило» 

державність. Християнізація Русі означала входження її до «Візантійської 
спільноти» (the Byzantine Commonwealth, за Д. Д. Оболенським), віднайдення 

нею свого, чітко визначеного місця в цій світовій співдружності християнських 

держав. Завдяки принизливому для візантійського імператорського дому 

шлюбу Володимира з Анною Порфирогенет київський князь одразу посів у цій 

ієрархії чільне місце. 
З прийняттям християнства Київська Русь ніби очистилася від скверни, 

знайшла духовне прозріння: «Благословенъ господь Иисусъ Христос, иже 
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възлюби новыя люди, Русьскую землю, и просвети ю крещеньем святымь» 1 й, 

відтак, з недержави стала державою 2. При цьому слід мати на увазі (і це є моє 
принципове застереження), що саме слово держава до XVII ст. вживалося не у 

високому значенні, а побутувало лиш як одне із визначень верховної влади, 

було метафорою її царственості й могутності 3. 
Отже, годі навіть уявити, щоб хтось із мешканців княжого Києва, 

Чернігова чи іншого давньоруського міста міг подумати про те, що він живе у 

Давньоруській/Київській або якійсь іще державі. (Принагідно зауважу, що 

автори модерних західних досліджень з історії Київської Русі уникають 

застосування щодо неї терміну «держава» 4). 

Такими ж двоїстими були в середньовічній Русі й уявлення про владу: 

«влада належить роду, а не особі, і тільки вождь, приймаючи її від старших, 

може від імені всіх розпорядитися нею так як треба. Влада — це сила роду, 

якою час від часу наділяють одного з його членів. Таку владу держать різні 
представники роду, і слово держава в такому вживанні означає просте 
держання влади» 5. Прийняття князем Володимиром Святославичем 

християнства, розцінене літописцем як чудесне прозріння 6, символізує 
перевтілення самого Володимира, перетворення його влади на святу і 
царствену (грец. βασιλεία). Невипадково після хрещення Володимир прибирає 
ім’я Василія, яке не тільки символізувало його небесного християнського 

патрона, але й було тотожне йменню шурина — візантійського імператора 
Василія ІІ. 

Культурно-антропологічний аналіз уявлень про владу і соціокультурні 
механізми її функціонування, проведений у низці праць О. П. Толочка 7, 
переконливо засвідчив, що за умов давньоруського реалітету формою 

існування держави була сім’я. «Рюриковичі, що одержали повноту влади в 

Східній Європі протягом другої половини X ст., були, — зауважує дослідник, 

— сакральним князівським родом, для якого влада є іманентною сутністю, а 
держава — єдино можливим способом існування. Держава навіть не становить 
собою мету існування цього роду, вона є самим цим родом, вона безпосередньо 

ідентифікується з ним. Творення держави є і організацією життєвого простору 
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такої сім’ї, і одночасно ніби побічним наслідком життєдіяльності. 
…Князівський рід мислиться як містична єдність, буквально як єдина тілесна 
сутність, нероздільне сімейне тіло, якому має відповідати єдине державне 
тіло» 1. 

Суттєвого перегляду зазнають останнім часом і наукові погляди на 
природу окремих інститутів влади Київської Русі. Новизною дослідницьких 

підходів до їх вивчення вирізняються, зокрема, праці Т. Л. Вілкул, присвячені 
проблемам історії давньоруського віча та рецепції цього явища в літописах 

XI—XIII ст. 2. На основі ґрунтовного джерелознавчого аналізу літописних 

текстів, дослідниця запропонувала оригінальну реконструкцію соціальної 
природи й компетенції віча. З’ясовано, що віче було зібранням соціальної 
верхівки, а його склад зазвичай збігався з дружинним оточенням князя.  

Разом з тим, спільним місцем у вітчизняній історіографії залишається 

положення про Київську Русь як «відносно єдину» ранньофеодальну за своїм 

характером державу, що з початку 30-х років XII ст. вступає в період 

феодальної ж роздробленості з притаманним йому прогресуючим розвитком 

виробничих відносин. Успадкована від С. В. Юшкова і Б. Д. Грекова, така 
схема розвитку феодалізму на Русі по суті й досі не зазнала істотних змін 3.Тим 

часом жваві дискусії щодо філософії історичного процесу, зокрема, теорії 
формацій 4, які мали місце протягом останнього десятиліття в зарубіжній 

історіографії, актуалізують підхід до, на мій погляд, засадничого для 
вітчизняної медієвістики питання про природу феодалізму та його хронологію 

на Сході Європи. 

Розхоже розуміння феодалізму як ладу великого землеволодіння, що 

експлуатує селян-землеробів, є однобічним. Адже при такому підході увага 
акцентується тільки на соціально-економічному аспекті й натомість 

ігноруються інституційно-правничі, надбудовні його інститути. На Русі вони 

мали свої, часом дуже характерні особливості, тому важко встановити їх 

відповідність західноєвропейській моделі феодалізму. Ось чому І. П. Лисяк-

Рудницький свого часу наголошував на тому, що суспільно-політичний лад 

Київської Русі «можна назвати феодальним лише з великим застереженням». 

«На Русі не було, — на його думку, — формальних договірних відносин між 

князем і боярином. Земельні маєтності бояр були не умовними феодальними 
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ленами, а спадковою власністю (вотчинами). Так само не було ієрархії 
аристократичних титулів. Київський Великий, а згодом і старші удільні князі 
здійснювали зверхню владу над меншими удільними князями, але тому, що всі 
князі належали до тієї самої династії Рюриковичів, їхні взаємовідносини мали 

характер скорше міжродинних, ніж феодальних зв’язків; їх розуміли як 

стосунки між батьком і синами чи між старшими і молодшими братами, а не як 

між сюзереном і васалом» 1. 

Сучасний російський дослідник І. М. Данилевський вважає, що 

недосконалість системи державного регулювання земельних надань, 
розмитість чи радше незакріпленість їх меж довго «не давало змоги у Східній 

Європі розвиватися „нормальним“ феодальним відносинам. Вони почали 

складатися на Русі — з характерними маєтностями-бенефіціями, всілякими 

імунітетами і скрупульозною регламентацією васальної служби — тільки на 
зламі XIII—XIV ст. і набули повного розвитку в XVI ст. До цього часу, — на 
думку історика, — зв’язки, що умовно співвідносяться з васально-

сюзеренними відносинами Західної Європи, існували в більш патріархальній 

формі особистих стосунків, пов’язаних з централізованою експлуатацією 

земель, що перебували в корпоративній власності» 2. Попри, можливо, певну 

категоричність висновку вченого, сформульовані ним основні положення є все 
ж цілком прийнятними. 

Важливими щодо цього, проте досі недостатньо поцінованими наукою, 

залишаються спостереження Б. М. Флорі щодо інституту так званої «служебної 
організації» та її ролі у розвитку суспільно-політичного ладу Київської Русі 
XI—XII ст. На основі порівняльного аналізу джерельного матеріалу XIV—

XV ст. дослідник дійшов висновку про те, що «служебна організація» 

побутувала лише в тих країнах, де соціальні відносини ґрунтувалися на системі 
централізованої експлуатації при незначній питомій вазі або навіть повній 

відсутності приватно-феодальних елементів. «Виникнення „служебної 
організації“ було не результатом створення великого вотчинного господарства 
і поглиблення поділу праці в процесі стихійного економічного розвитку, а 
планомірною акцією ранньофеодальної держави, спрямованою на задоволення 

її різноманітних потреб в умовах слабкого розвитку товарно-грошових 

відносин. Виділивши з підвладного населення частину людей для відбування 
певних служб, держава забезпечила собі послуги, продукти й вироби, що було 

не під силу членам підвладних їй общин, які були постійно зайняті звичайним 

землеробським господарством» 3. Такий характер відносин між владою і 
населенням у перші століття існування Київської Русі і моделював, як 

уявляється, своєрідність її суспільного устрою. 
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Від початку 1990-х рр. було зламано чимало списів довкола 
етногенетичних процесів, що відбувалися в давньоруському суспільстві, 
проблеми формування української національної ідентичності. Незважаючи на 
обмежені можливості і межі етнічної реконструкції, стійкими залишаються 

прагнення окремих дослідників будь-що піймати момент виникнення 

українського етносу. Так, його появу М. Ю. Брайчевський відносить до 

середини І тис. н. е. Ототожнюючи, з певними застереженнями, антів 

візантійських авторів з українцями, він указував на необхідність чітко 

розрізняти Русь-Україну, яка була «деміургом Київської держави від VІІ ст., і 
Русь-Росію, яка почала формуватися в XII ст. і своє остаточне оформлення 

отримала у післямонгольські часи» 1.  

Середина І тис. н. е. є етновизначальним рубежем у формуванні 
«праукраїнського етнокультурного комплексу», а Київська Русь — відповідно 

«праукраїнською державою» й для Л. Л. Залізняка 2. 
Я. Д. Дашкевич доводить, що «з утворенням Київської держави виник її 

творець, державна нація, русь». Процес формування русі як політичної і 
етнічної нації в IX—X ст., на його думку, «відповідає тим принципам 

етнічності, які висуває етносоціологія у відношенні до націй, правда, вже після 

періоду Французької революції» 3.  

Утворення єдиного українського етносу В. Г. Балушок відносить до кінця 

XII — початку XIII ст., доводячи, що появі останнього передували групи 

племінних етносів (поляни, сіверяни, древляни та ін.), а також земельних 

етносів (чернігівці, галичани, полочани тощо) 4. 

Задаймося, однак, услід за Едвардом Кінаном аж ніяк не риторичним 

питанням: «Як можна обговорювати питання «нації» та «етнічності» на 
прикладі передмодерного суспільства..., де перше поняття майже нічого не 
означало, а друге важило куди менше, ніж інші типи «належності» —- 

родинний, соціальний, функціональний тощо?» 5. 

Етногенетична проблематика як ніяка інша вкрай погано забезпечена 
писемними джерелами. Отож і доводиться навпомацки, та ще й з допомогою 
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недосконалого методологічного інструментарію, шукати історичні коріння 

українського етносу в ген тисячолітній історичній ретроспективі. Такою є 
спроба цілісного осмислення етноісторичного розвитку стародавнього 

населення України, здійснена нещодавно авторами колективної монографії 
«Етнічна історія Давньої України» 1. Вони намагалися не тільки відтворити за 
наявними археологічними даними плин етноісторичних процесів з 
найдавніших часів до доби Середньовіччя на обширах південної половини 

Східної Європи, але й відслідкувати латентне визрівання передумов для 

формування українського етносу.  

Останнім часом зросла увага дослідників до досвіду західної 
історіографії й етносоціології, намітилися тенденції до зваженої верифікації 
старих підходів і створення нових. Здається, чи не першим кроком на цьому 

шляху стала зустріч за «круглим столом» істориків України «Формування 

української нації: історія та інтерпретації», проведений у серпні 1993 р. 

Видруковані окремою книжкою його матеріали 2, проте, так і залишилися «не 
прочитаними», тобто не були належним чином поціновані наукою (принаймні, 
мені не траплялися прямі чи бодай опосередковані поклики на це видання у 

літературі). 
Між тим, перебіг етногенетичних процесів у середньовічному 

слов’янському світі продовжує залишатися чи не найбільш контроверсійною 

для східноєвропейської науки темою. Своєрідним «каменем спотикання» для 

неї залишається питання про те, існувала чи не існувала давньоруська 
народність. Спектр думок сягає від повного несприйняття самого концепту 

«давньоруська народність» до обережних суджень про незавершеність 
формування давньоруської етнокультурної спільності, її невиразності тощо 3. У 

цьому зв’язку перспективним уявляється здійснене Н. М. Юсовою дослідження 
змісту і поняття «давньоруська народність» та його еволюція у радянській 

історіографії 4. Для незаангажованого національними й політичними 

симпатіями сучасного російського (!) історика анахронізмом видаються 

уявлення про населення Київської Русі як «єдину давньоруську народність». 
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Це були люди «з різною зовнішністю, мовою, матеріальною і духовною 

культурою. При всій. здавалося б, спорідненості вони різнилися системами 

метрології й словотворення, діалектними особливостями мови й улюбленими 

різновидами прикрас, традиціями і обрядами» 1. Разом з тим іншою крайністю 

було б твердження про глибоку закоріненість новітніх націй і держав Східної 
Європи у спільній києво-руській спадщині.  

Точку відліку національних історій, або «народження» тієї чи іншої нації 
у Європі, мабуть, слід пов’язувати з появою перших перекладів Біблії на 
національні мови 2. Згадаймо, у цьому зв’язку перекладацьку діяльність 

Мартина Лютера (1483—1546 рр.) у Німеччині. Переклад чотирьох Євангелій 

на давньоукраїнську ж літературну мову створено в 1556—1561 рр. стараннями 

архімандрита Григорія в Пересопницькому Пречистенському монастирі. 
Відтак, Пересопницьке Євангеліє можна вважати своєрідною декларацією 

народження української нації. 
Питання про право російського й українського народів на цю спадщину 

віддавна дебатується в науці. Московські книжники-історіографи другої 
половини XVI—XVII ст. сформулювали концепцію тотожності Київської Русі і 
Московського царства, що мала продемонструвати споконвічну присутність 

останнього у світовій християнській історії 3. Як завше, і тут не обійшлися без 
допомоги українців (московити самі б до такого не додумалися). Продуковані 
ними книжки та ідеї, що накочувалися разом з емігрантами-кліриками 

потужними хвилями з Києва до Москви у XVII ст. «навчили росіян 

осмислювати в нових поняттях не тільки православ’я та питання культурної 
автентичності, але й східнослов’янську єдність; саме вони принесли в Росію 

іредентистські та національно-історичні моделі думання, які згодом стануть 
«типово російськими»...саме вони, прямо чи не прямо, відродили ідею 

«Третього Риму» та інші сумновідомі міфи» 4.  

Прищеплене тоді в російській історичній свідомості почуття єдиного 

історичного досвіду некритично успадкували й розвинули наступні покоління 

історіописців, які почасти й дотепер поділяють думку про те, що лише 
Великоросійська держава була спадкоємницею державно-політичних 

інститутів, духовних і культурно-релігійних традицій Київської Русі. 
Альтернативою цій «схемі» стала запропонована понад дев’ять десятиліть тому 

концепція М. С. Грушевського викладена ним у програмній статті «Звичайна 
схема «русскої» історії й справа раціонального укладу історії східного 

слов’янства».  

                                                
1Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX — XII вв.). — С. 
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Історик вважав «нераціональним» «сполучування старої історії 
полудневих племен, Київської держави, з її суспільно-політичним укладом, 

правом і культурою, з Володимиро-Московським князівством XIII—XIV ст. 
так, наче се останнє було його продовженням». Натомість він твердив, що 

«київський період перейшов не у володимиро-московський, а в галицько-

волинський XIII ст., потім литовсько-польський XIV—XVI ст. Володимиро-

Московська держава не була ані спадкоємницею, ані наступницею Київської, 
вона виросла на своїм корені й відносини дот неї Київської можна б скоріше 
прирівняти, наприклад, до відносин Римської держави до її гальських 

провінцій, а не приємства двох періодів у політичнім і культурнім житті 
Франції» 1. 

Ця «раціональна» модель-схема опиралася, як зауважив О. П. Толочко, на 
відмінну від великоруської літописну традицію Іпатієвського зводу, який є 
об’єднанням київського та галицько-волинського літописань, що сталося не 
пізніше часів Данила Романовича. Механічне об’єднання Київського й 

Галицько-Волинського літописів, що припало на початок XIII ст., ймовірно, 

істориком «було сприйнято як момент «переходу» від одного періоду до 

іншого» 2. Втім, не думаю, що поділяючи історію України-Руси на київський і 
галицько-волинський періоди, М. С. Грушевський знаходився у полоні 
літописних джерел і сліпо слідував за ними. Очевидно, він просто наслідував 

погляди свого вчителя В. Б. Антоновича, який пов’язував історію Київської 
Русі з розвитком українських земель й першим увів до наукового обігу термін 

«Україна-Русь» 3. 

Отже М. С. Грушевському йшлося про структуризацію й вдосконалення 

відповідної термінології, аби підкреслити тяглість та безперервність плину 

української історії. Либонь саме тому в третьому томі своєї «Історії України-

Руси» він виділив спеціальний розділ під промовистою назвою: «Галицько-

Волинська держава». Проте дослідник не аргументував історичну сутність 

Галицько-Волинської держави, вважаючи, вочевидь, цей термін досить 
умовним. 

Артикульована Мацеєм Стрийковським й українськими хроністами 

другої половини XVII ст. теза про перенесення столиці з Києва до Галича, яка у 

50-х рр. Минулого століття стараннями А. І. Гесьорського здобулася статусу 

середньовічної формули «Галич — другий Київ» 4 ґрунтується на тих самих 
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історіографічних засадах що й «звичайна схема» російської історії. Тому 

говорити про Галицько-Волинське князівство, чи то пак державу як єдину 

спадкоємницю Київської Русі не доводиться. Такі розхожі у вітчизняній 

історіографії уявлення суттєво обмежують і збіднюють зміст історії 
давньоруської середньовічної державності, заперечуючи тим самим її 
існування на теренах Київщини і Чернігівщини 1. Створене Романом 

Мстиславичем у 1199 — 1205 рр. Галицько-Волинське об’єднання було, як 

слушно наголошує М.Ф. Котляр, складовою частиною Києво-Руської 
держави 2. Галич насправді був важливим, проте не єдиним осередком 

давньоруської державності в Південній Русі. Його могутній суперник — 

Чернігівське князівство виступало проти експансіоністських планів владимиро-

суздальських і смоленських князів встановити тут свою гегемонію 3.  
Незважаючи на державну деструкцію Київської Русі й цезуру 

монгольського завоювання, її стольний град залишався найвизначнішим 

осередком політичного й духовного життя, центром притягання для всієї Руси 

України. В суспільній свідомості Київ був не тільки основним політичним і 
культурним центром, а й центром сакральним, осередком християнського 

благочестя. Завдяки цьому в другій половині XIII—XIV ст. зберігалася 
конфесійна єдність всієї території Київської Русі, що живила у масовій свідомості 
уявлення про неї як єдину державу. Гадаю, що такою вона залишалася до кінця 
XIV ст. Терміни «київський» і «московський», як відомо, протиставляються один 

одному тільки від середини XV ст. як у політичному , так і церковному значенні. 
Тому важливим науковим завданням є подальше з’ясування конкретних 

шляхів і механізму континуїтету, або перетікань Київської Русі в Русь-Україну і 
Русь-Росію. Обговорення цієї проблеми у «новій» історичній науці було 

започатковано на Другому Міжнародному конгресі україністів у 1993 р. 

доповідями О. П. Толочка, Б. М. Флорі та Н. М. Яковенко і їхніми ж більш 

розгорнутими публікаціями на цю тему в науковій періодиці 4. У 1995 р. в Санкт-
Петербурзі з’явилося блискуче, в Україні, на жаль, майже не помічене, 
дослідження М. Б. Плюханової «Сюжеты и символы Московского царства», у 
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якому вона торкається питань обробки московськими книжниками київської 
історичної традиції та її осмислення в контексті своєї власної, московської історії.  

Таке співвіднесення історичної свідомості на поворотах різних епох із 
київським минулим, переконаний, відкриває незрівнянно ширші перспективи для 
осягнення східнослов’янської єдності і східнослов’янської ж роз’єднаності, 
спроможностей інтерпретації національно-культурної автентичності 
східнослов’янських народів і розмежування чи, радше, розпаювання нашої 
спільної історії. 
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Володимир Коваленко. Ми прослухали дві прекрасні доповіді, але 
настільки різнопланові й різноформатні, що для дискутантів постає питання, як 

це все об’єднати. Тому ми з п. Олексієм Толочком спробуємо якось 

розмежувати свої функції дискутантів. I, оскільки мені доведеться звертатися 

насамперед до п. Іґоря Данилевського, дозвольте перейти на російську мову. 

Начну с того, что отмечу общий момент в обоих выступлениях, который 

прозвучал буквально рефреном: нехватка источниковой базы, что, собственно, 

и приводит к тем искривлениям в интерпретации летописи и появлению 

фальсификаций типа Велесовой книги и прочих фантазий. Вместе с тем, как бы 

ни прискорбно это звучало, хочу вернуться к тому, с чего начинал академик 

Борис Рыбаков ещё в 1930—40-е гг. ряд своих публикаций. 

Несмотря на такую вот катастрофическую нехватку исторических 

источников, по-прежнему остаётся невостребованным колоссальный 

потенциал материалов археологии. По-прежнему сохраняется отношение к ним 

как к вспомогательной, вещеведческой дисциплине. Хотя на сегодняшний день 
работами того же Борис Рыбакова и Пётр Толочко однозначно доказано, что 

решать 90 % проблем истории Руси без археологии уже невозможно. Город и 

село, ремесло и сельское хозяйство, торговля и быт, христианство и язычество, 

этнический состав населения, архитектура и прикладное искусство — ни один 

из этих вопросов, как и многие другие, сегодня решить на данных только 

письменных источников практически невозможно. 

И переходя уже ко второй части этого выступления, попробую некоторые 
из этих моментов проиллюстрировать, как я их себе вижу. 

Не вставал бы вопрос о едином первоочаге или первотолчке в 

образовании восточнославянской державы (откуда ж пошла Русь — с севера 
или юга?), если бы эти попытки бороться за «наследство Киевской Руси» 

сознательно не только не поднимались в XVI—XVII вв., но и не опускались в 

IX и даже в VIII века. Ведь, собственно говоря, гипотеза о двух центрах Руси 


