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Концепт давньоруської народності:  

умови актуалізації в Україні 
 

В історичній науці нових незалежних держав відбулася відмова 
від колишніх історіографічних парадигм, зокрема, посилилися 
тенденції до удревніння власної історії. Так, іноді історію України 
розпочинають, якщо не з епохи Трипілля, то з антських часів. 
Внаслідок виплеску націоналістичних настроїв посилилося 
неприйняття Росії і ролі російського народу в історії, для прикладу, – 
Східної Європи; відторгнення поглядів стосовно будь-якої спільності й 
єдності в історичному минулому. В зв’язку з цим, різке відкидання в 
сучасному українському історієписанні викликає концепція 
давньоруської народності (ДРН)1, оскільки вона постулює думку про 
єдиного етнічного предка українців і руських (і, звичайно, білорусів). 

В даній статті розглядаються характерні погляди українських 
істориків, висловлені в їх працях 90-х рр. минулого століття і на 
початку нинішнього, з приводу названої концепції; а також їх 
історіографічні екскурси з проблеми генезису цього вчення в 
радянській історичній науці. Розпочати аналіз ситуації, що склалася в 
царині вказаної проблематики, видається доцільним з розбору поглядів 
супротивників концепції, тому на них зупинимося докладніше, тоді як 
розгляду позицій прибічників ДРН торкнемося лиш мимохідь. 

                                                 
1 Слова, похідні від назви „Русь” (давня) російською мовою варто вживати через 
одну літеру „с” як це зазвичай було прийнято в давньоруських писемних пам’ятках. – 
Див.: Толочко П. П. Древнерусская народность: воображаемая или реальная. – СПб., 
2005. – С.5. 
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Окрім протистояння у вузькому науковому середовищі, 
противники концепції провадять широку пропаганду в українському 
суспільстві, спрямовану на її всіляку дискредитацію. В наш час на 
концепцію ДРН і на її прихильників навішуються зневажливо-
брутальні й ідеологічно заангажовані ярлики, розраховані викликати 
емоційно-негативне сприйняття теорії серед широкого кола фахово не 
підготовлених читачів або ж слухачів. Вірогідно, найбільш 
різноманітний лексикон зневажливих термінів можна відшукати в 
численних друкованих працях і доповідях доктора історичних наук, 
археолога Л. Л. Залізняка – найбільш активного популяризатора 
негативу стосовно самої концепції ДРН та її генезису в радянській 
історіографії2. Ось, приміром, які найменування використовуються 
вченим з метою знецінення даної концепції: „давньоруська народність 
– історичний міф”3, „...імперський міф”4, „псевдонаукова побудова”5, 
„тенденційна псевдонаукова конструкція”6, „псевдонаукова 
конструкція”7, „неоімперська концепція”8, „свідома фальсифікація”9, 
„ганебна пляма”10 (мається на увазі пляма, що лежить на радянському 
історієписанні – Ю. Н.), „типовий продукт кремлівських ідеологів”11, 
„типовий продукт ідеолого-пропагандистської машини тоталітарного 
режиму” 12, „офіційна радянська версія російського імперського міфу 
про «спільну давньоруську колиску»”13, „спадщина радянської 

                                                 
2 Залізняк Леонід Леонідович – провідний науковий співробітник Інституту археології 
НАН України, являється, безперечно, висококласним спеціалістом з проблем 
мезоліту. Окрім того, він є й одним з висококваліфікованих викладачів Києво-
Могилянської академії, де, будучи керівником широкої магістерської програми з 
археології, має можливість активно впроваджувати свої інтерпретації у свідомість 
студентів. З середини 1990-х рр. масово виступає на різноманітних представницьких 
наукових форумах, у тому числі й міжнародних, практично з одною і тією ж темою – 
про проблему україногенези. 
3 Залізняк Л. Давньоруська народність: імперський міф чи історична 
реальність // Пам’ять століть. – 1996. – № 2. – С. 3. 
4 Там само. – С. 2. 
5 Залізняк Л. Де, як і коли виникла давньоруська народність. (До 50-річчя 
проблеми) // Пам’ять століть. – 1998. – № 6. – С. 11. 
6 Залізняк Л. Проблема україногенези: чи застаріло „застаріле”?//  Вісник НАН 
України. – 1999. – № 7. – С. 59. 
7 Там само. – С. 60. 
8 Залізняк Л. Де, як і коли виникла давньоруська народність. – С. 2. 
9 Там само. – С. 9. 
10 Там само. – С. 9. 
11 Залізняк Л. Проблема україногенези: чи застаріло „застаріле” ? – С. 59. 
12 Залізняк Л. Де, як і коли виникла давньоруська народність. – С. 11. 
13 Залізняк Л. Проблема україногенези: чи застаріло „застаріле” ? – С. 60. 
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партійної науки” 14 і тому подібне. Співзвучне приниження концепції 
проводиться названим істориком в його книгах, а також і статтях, що 
публікуються в масових науково-популярних часописах; так і підчас 
виступів на різноманітних наукових форумах. Внесок його в 
розвінчання концепції про ДРН настільки великий, що можна говорити 
про справжнє явище в українській історіографії та історичній 
публіцистиці. Суголосне шельмування в дусі „сталінських часів” 
здатне повністю перевести (і, що характерно, таки переключає: про це, 
скажімо, свідчать найрізноманітніші диспути, проведені на ТБ в 
передвиборчий (парламентський) період 2002 р., про українсько-
російські взаємовідносини та про спільне минуле двох народів) 
дискусію з наукової площини в ідеологізовано-політичну, проти чого, 
застерігає і сам Л. Л. Залізняк15. Власне, в його працях вона вже і так 
переміщена в сферу політики, оскільки використання негативних 
штампів, які підміняють собою науковий аналіз, зовсім не сприяє 
збереженню об’єктивного історіографічного дискурсу. 

Л. Л. Залізняк повсякчас у своїх науково-популярних роботах 
зачіпає питання, пов’язані зі становленням концепції ДРН в радянській 
історичній науці. Викладення ним історії виникнення концепції 
видається занадто спрощеним (якщо не сказати карикатурним). 
Л. Л. Залізняк, наприклад, всюди підкреслює, що „відкриття” ДРН 
зробив в угоду політичній кон’юнктурі В. В. Мавродін. Однак це 
сучасним археологом подається таким чином, начебто ленінградський 
професор виклав свою концепцію зовсім вже „на піску”, не маючи 
жодного попередника, всупереч досліджень провідних українських і 
російських вчених як дореволюційного часу, так і радянської епохи 20 
– 30-х рр.16 Причому, роль і особистість В. В. Мавродіна у викладі 
Л. Л. Залізняка набувають відверто негативного відтінку. Так, він 
вважає: „радикальні судження”, „ контраверсійність і бездоказовість 
висловлювань В. В. Мавродіна” 17 викликали не сприйняття з боку 
провідних московських вчених, а таке ставлення нібито засвідчила 
дискусія в Інституті історії АН СРСР у лютому 1951 р. А після 

                                                 
14 Залізняк Л. Л. Чи скресла крига давньоруської народності над Київською 
Руссю ? // Магістеріум. Вип. 11. Археологічні студії. – К., 2003. – С. 82. 
15 Залізняк Л. Де, як і коли виникла давньоруська народність. – С. 2. 
16 Про процес створення концепції ДРН див. монографію автора даної статті: 
Юсова Н. Генезис концепції давньоруської народності в історичній науці 
СРСР (1930-ті – перша половина 1940-х рр.). – Вінниця: ТОВ „Консоль”, 2005. – 
545 с. 
17 Залізняк Л. Давньоруська народність: імперський міф чи історична реальність. – 
С. 3, 4. 
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полемічних обговорень, згідно з Л. Л. Залізняком, майже всі опоненти 
В. В. Мавродіна стають її прибічниками. Причина настільки різкої 
трансформації поглядів наукової спільноти скривається начебто в 
тому, що в дискусію втрутився ЦК КПРС, який в своїх „Тезах про 300-
річчя возз’єднання України з Росією...” (1954) проголосив ДРН 
„колискою трьох братніх народів”. Таким чином, поруч з 
В. В. Мавродіним, „батьком” концепції, за Л. Л. Залізняком, був і 
ЦК КПРС18. Однак сучасний український вчений вступає у протиріччя 
сам з собою: „Щось подібне маємо і з давньоруською народністю, 
прозора імперська концепція якої була сформульована партійними 
етнологами в атмосфері переможної ейфорії, що охопила сталінську 
Москву після перемоги у Другій світовій війні”19. 

Л. Л. Залізняк вважає, що „відкриття” концепції ДРН 
В. В. Мавродін зробив у праці „Формування руської нації”, яку 
сучасний дослідник датує 1948 р. Виходячи з цієї дати, він і 
пропонував „прибічникам існування окремого давньоруського етносу, 
що був «спільною колискою» східних слов’ян”, відзначати в 1998 р. 
50-річний ювілей проблеми20. Відмітимо також, що й у всіх працях 
Л. Л. Залізняка на цю тему постійно ототожнюється „давньоруський 
етнос” з тезою „спільна колиска” східних слов’ян21, хоча, очевидно, що 
це – різні поняття. Слід внести уточнення: В. В. Мавродін поняття 
„колиска...” використовує стосовно держави, а не до народності, як це 
чомусь видається Л. Л. Залізняку22. Проте, згідно з позицією 
В. В. Мавродіна, Київська держава не тільки не вспіла, вона „не могла 
злити східнослов’янські племена в єдину народність”23. Ця думка була 
ним вперше висловлена ще в 1941 р.24 

Таким чином, згідно з Л. Л. Залізняком, В. В. Мавродін 
декларував свої положення про ДРН в 1948 р. в наступній формі: „В 
результаті злиття в єдиний етномасив східнослов’янських племен в ІХ 
– ХІ ст. постав руський народ, предок руської, української та 

                                                 
18 Залізняк Л. Де, як і коли виникла давньоруська народність. – С. 6-7. 
19 Залізняк Л. Л. Чи скресла крига давньоруської народності над Київською Руссю ? – 
С. 92. 
20 Залізняк Л. Де, як і коли виникла давньоруська народність. – С. 2. 
21 Там само. – С. 2; Його ж. Від склавинів до української нації. – К., 1997. – С. 89. 
22 Залізняк Л. Де, як і коли виникла давньоруська народність. – С. 2. 
23 Мавродин В. В. Образование древнерусского государства. – Л., 1945. – С. 395. 
24 Мавродин В. В. Образование русского национального государства. – М.-Л.: ОГИЗ-
Госполитиздат, 1941. – С. 4. 



Наталія Юсова 

 

356 

білоруської націй”25. Відразу належить звернути увагу на те, що в 
наведеній цитаті В. В. Мавродін вживає термін „руський народ”, а не 
„ДРН”. Останній знаковий термін, як і саму постановку проблеми 
„ДРН”, дійсно, в історичну науку ввів названий ленінградський 
вчений, але сталося це не в 1948 р.26 Дещо раніше в „Утворенні 
давньоруської держави” (1945) і були вперше викладені теоретичні 
побудови про ДРН27. А от в 1948 р., як це легко перевірити по 
„Книжковому літопису” за 1948 р., роботи під такою назвою у 
В. В. Мавродіна не виходило; окрім того, не знаходимо підтвердження 
і у списку наукових праць, що зберігається в його особистій справі28. 
Не дивно, що Л. Л. Залізняк у жодній з своїх праць не наводить повних 
бібліографічних даних вказаної книги, крім року видання. Наведена 
цитата подається навіть без поклику на конкретну сторінку. Ймовірно, 
мається на увазі брошура під аналогічною назвою – „Формування 
руської нації”, котра є стенограмою публічної лекції, прочитаної 
7 липня 1947 р. в Ленінграді, і виданій в тому ж році29. 

У більш популярній формі свою концепцію ДРН, як відомо, 
В. В. Мавродін виклав у книзі „Давня Русь” (1946)30. Саме в ній 
відомий український мовознавець Г. П. Півторак, який в одній з своїх 
останніх праць викладає історію виникнення концепції за посібником 
Л. Л. Залізняка „Від склавинів до української нації” (1996), на відміну 
від колеги-археолога, і вбачає початковий момент виникнення 
концепції ДРН31. 

                                                 
25 Залізняк Л. Давньоруська народність: імперський міф чи історична реальність. – 
С. 3. 
26 Докладніше див.: Юсова Н. „Проблема давньоруської народності” в працях 
В. В. Мавродіна „Образование древнерусского государства” (1945 р.) // Ruthеnica. 
Том І. – К., 2002. – С. 152-163. 
27 Докладніше даний момент аналізується в працях: Юсова Н. Володимир Мавродін 
та генезис концепції давньоруської народності в радянській історіографії: кінець 
1930-х – початок 1940-х рр. //  Український історичний збірник-2004. Вип. 7. – К., 
2004. – С. 447-458; Її ж. Генезис концепції давньоруської народності в історичній 
науці СРСР (1930-ті – перша половина 1940-х рр.). – Вінниця, 2005. – С. 342-383. 
28 Архів Санкт-Петербурзького університету. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 35 (згідно з діючим 
описом; а за старою нумерацією – № 2446). Личное дело. Мавродин Владимир 
Васильевич 9 сентября 1947 г. – 20 ноября 1987 г. – Лл. 8-10 (об.), 33-38, 101-104, 
123-125. 
29 Мавродин В. В. Формирование русской нации. Стенограмма публичной лекции, 
прочитанной 7 июля 1947 г. в Ленинграде / Всесоюзное общество по 
распространению политических и научных знаний. – Л., 1947. – С. 16. 
30 Мавродин В. В. Древняя Русь. – Л., 1946. – С. 304-310. 
31 Півторак Г. П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов // Міфи і 
правда про трьох братів слов’янських зі „спільної колиски”. – К., 2001. – С. 55-56. 
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Генезис побудови про ДРН в сучасній східнослов’янській 
історіографії до цих пір не був вивчений32. Тому Л. Л. Залізняк (його 
праці за різноманітними виданнями з даної теми друкуються з початку 
90-х рр. минулого століття) зумів легко, не боячись зустріти критичний 
опір, скористатися „студіями” українських діаспорних дослідників, чиї 
праці, окрім тенденційних інтерпретацій, передусім страждають 
бібліографічними викривленнями, відірваністю від джерельної і навіть 
від історіографічної бази33. Обновивши та розвинувши 
історіографічний міфи34 про складання концепції ДРН в радянській 
історичній науці, Л. Л. Залізняк, поруч із створеними ним самим 
помилковими уявленнями, здебільшого підпадає під вплив вже 
функціонуючих міфів. Одним з таких являється міфологема про те, що 
видатний російський історик О. Є. Пресняков, котрого можна вважати 
ідейним предтечею радянських фундаторів концепції ДРН, повністю 
поділяв схему М. С. Грушевського35. Л. Л. Залізняк з цього приводу 
вказує наступне: „Остаточну перемогу «южан» (тобто, українських 
істориків – Ю. Н.) у боротьбі за історичну спадщину княжого Києва 
констатує відомий російський історик О. Пресняков, який не тільки 
визнає схему історії східних слов’ян М. Грушевського, але й 
застосовує її в дослідженні російської держави”36. В іншій своїй праці 

                                                 
32 Сподіваємося, що цю прогалину було заповнено (хоча б на фактологічному рівні) 
автором даної статті (розробки з цієї теми публікуються з 2001 р., а підсумкова 
монографія вийшла у вересні 2005 р.). 
33 Див. напр.: А. Н. [Рец.] : В. В. Мавродин. К вопросу о складывании великорусской 
народности и русской нации / „Советская этнография”. 1947., стор. 84-103 // Україна. 
Українознавство і французьке культурне життя. – Париж. – 1949. – Ч. 1. – С. 63; 
Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. – К., 1993 (Перевид. 
1987 р.); Дорошенко Д. Що таке історія Східної Європи ? // Український історик. – 
№. 2-4 (75-80). Рік ХХ. – 1983. – С. 125 (Стаття Д. Дорошенка була написана 
приблизно в 1933 г.); Крупницький Б. Основні проблеми історії України. – Мюнхен, 
1955; Його ж. Українська історична наука під совєтами. – Мюнхен, 1957; Мірчук І. 
Історично-ідеологічні основи теорії ІІІ Риму. – Мюнхен, 1954; Полонська-
Василенко Н. Дві концепції історії України і Росії. – Мюнхен, 1964; Чубатий М. 
Княжа Русь-Україна та виникнення трьох східно-слов’янських націй. – Нью-Йорк, 
1964; Його ж. Українська історична наука (її розвиток та досягнення). – Філадельфія, 
1971; та ін. 
34 Під історіографічним міфом маємо на увазі вигадку, котра не відповідає 
історіографічним реаліям. 
35 Більш детально див: Юсова Н. О. Є. Прєсняков і схема історії східного слов’янства 
Михайла Грушевського // А сє єго срєбро… Збірник праць на пошану чл.-кор НАН 
України М. Ф. Котляра з нагоди його 70-річчя. – К., 2002. – С. 259-262. 
36 Залізняк Л. Де, як і коли виникла давньоруська народність. – С. 5; Пор.: Його ж. 
Проблема україногенези: чи застаріло „застаріле” ? – С. 59. 



Наталія Юсова 

 

358 

науковець стверджує, що О. Є. Пресняков визнавав Київську Русь 
„Малоросією, тобто Україною”37. Варто ще раз внести суттєву заувагу: 
як і у випадку з В. В. Мавродіним, Л. Л. Залізняк у всіх своїх статтях (а 
вони публікуються у виданнях, визнаними фаховими з боку ВАК 
України !) не робить конкретних посилань на відповідні місця в працях 
О. Є. Преснякова. Спростуванню цих поглядів Л. Л. Залізняка 
присвячена наша студія 2002 р.38 (здано також до друку в найближчий 
випуск збірника „Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.” її 
більш розширений і доповнений варіант, побудований, в тому числі, на 
архівних матеріалах39, а також є відповідний підрозділ монографії40). 

В аспекті історіографічних екскурсів всі інші противники 
концепції базуються на відповідних місцях з праць Л. Л. Залізняка. 
Окрім Г. П. Півторака, для ілюстрації наведемо ще і випади 
львівського дослідника Є. Наконечного з його книги з характерною для 
сучасної антиросійської пропаганди назвою „Вкрадене ім’я: Чому 
русини стали українцями ?” (книга, до речі, отримала схвалення з боку 
провідного львівського історика-сходознавця Я. Р. Дашкевича, як про 
це свідчить його передмова до неї)41. Без тіні сумніву, Є. Наконечний 
називає В. В. Мавродіна (у зв’язку із створенням концепції ДРН) 
„ ідеологом російського сталінського імперіалізму” 42, а саме вчення 
безапеляційно іменує „підступним історичним міфом Мавродіна” 43. 

                                                 
37 Залізняк Л. Про лехітських пращурів росіян та давньоруську народність // Україна 
на межі тисячоліть: етнос, нація, культура. Кн.1-2. Доповіді та повідомл. – К., 2000. – 
C. 128. 
38 Юсова Н. О. Прєсняков і схема історії східного слов’янства Михайла 
Грушевського. – С. 259-268. 
39 З опублікуванням указаного розширеного (за рахунок використання архівних 
матеріалів, а також включення додаткових праць російського вченого) варіанту студії 
про погляди О. Є. Преснякова на проблему етногенезу східних слов’ян та києво-
руську спадщину пов’язана доволі довга епопея. Стаття була готова ще станом на 
квітень 2004 р. і тоді ж віддана одному з редакторів „Ruthenica” з метою її 
оприлюднення в 3-му томі цього наукового збірника. 10 травня 2005 р. вона була 
передана вже для 5-го номеру збірника „Україна в Центрально-Східній Європі”. 
Однак і цьому не судилося статися. На даний момент стаття пройшла чергову 
редакторську обробку для збірника „Проблеми історії України ХІХ – початку 
ХХ ст.” (Вип. 11). 
40 Юсова Н. Генезис концепції давньоруської народності в історичній науці 
СРСР (1930-ті – перша половина 1940-х рр.). – Вінниця, 2005. – С. 72-94. 
41 Наконечний Е. Украдене ім’я: Чому русини стали українцями / Передмова 
Я. Дашкевича. – 3-е вид., доп. і випр. вид. – Львів, 2001. – 400 с. 
42 Там само. – С. 120. 
43 Там само. – С. 125. 
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До честі української академічної науки потрібно сказати, що не 
всі її представники, навіть будучи противниками концепції, 
висловлюються з приводу створення цього вчення настільки 
імперативно й різко, як Л. Л. Залізняк. Так, до прикладу, відомий 
археолог, член-кореспондент НАН України В. Д. Баран вважає, що 
концепція ДРН виникла у зв’язку з офіційним „антинорманізмом” її 
творців: виникнення Києво-Руської держави вони розглядали „в плані 
політичної і етнічної єдності східнослов’янських племен”44. 

На захист В. В. Мавродіна В. Д. Баран говорить, що той, на 
відміну від других істориків (Б. О. Рибакова, В. Й. Довженка та ін.) не 
вважав ДРН усталеною спільнотою45. В той же час, на нашу думку, 
В. Д. Баран занадто перебільшує вплив „антинорманізму” на 
формування концепції. Погляди цього авторитетного українського 
дослідника на проблему ДРН наведемо нижче. 

Отже, В. Д. Баран, який з наукової точки зору коректно веде 
дискусію, являється противником існування ДРН. Його погляди 
викладемо по шостому і сьомому розділах одноосібної авторської 
книги „Давні слов’яни” (1998 р.). Тут вчений розглядає етногенетичні 
процеси, що проходили у слов’ян, через призму послідовних змін 
археологічних культур. Дослідник підкреслює зв’язок трьох великих 
слов’янських союзів (венедів, склавинів і антів) з конкретними 
археологічними культурами. Зокрема, анти в Прикарпатті, на Волині і 
Подніпров’ ї стали предками українців, а на Балканах – пращурами 
сербів, болгарських слов’ян, хорватів та ін. Венеди (у вузькому 
значенні) і частина склавинів – є предками західнослов’янських 
народів. З числа названих слов’янських союзів у В. Д. Барана 
випадають носії, так би мовити напівслов’янських (про що дає 
зрозуміти і сам археолог), колочинської й іменьковської 
культур (оскільки їх назв немає у письмових джерелах), які, 
асимілюючи балтський і угрофінський субстрат, створюють підґрунтя 
для формування пращурів білорусів й руських46. Пізніше, частина 
склавинів (праго-корчакська культура) в результаті інфільтрації в ареал 
пеньковської культури інтегрувалися з антами47. На основі цих культур 
формуються роменська й райковецька культури, що належать 
південним літописним східнослов’янським племенам, – предкам 

                                                 
44 Баран В. Д. Давні слов’яни. (Серія „Україна крізь віки”, Т. 3). – К., 1998. – С. 151. 
45 Там само. – С. 151. 
46 Там само. – С. 68, 69-72, 113-114, 138. 
47 Там само. – С. 138, 114. 
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українського народу48. Таким чином, українська народність, у 
відповідності з поглядами вченого, створилася в результаті розвитку 
південно-східних племінних союзів, у підґрунті котрих лежало 
склавино-антське об’єднання IV – VII вв.49 В. Д. Баран веде мову про 
достатньо чіткі етнографічні відмінності між південно-західною й 
північно-східною групами східних слов’ян, що повинно було б 
відповідати і їх діалектно-мовним особливостям. Підходячи до цього 
питання, вчений висловлюється про те, що мова антів – це мова не всіх 
східних слов’ян, а всього лише їх південної групи. А, наприклад, давні 
слов’янські (склавінсько-антські) топоніми Подунав’я мають риси 
мовної спорідненості з діалектами української мови50. Узагальнюючи 
спостереження лінгвістів, автор відносить зародження трьох 
східнослов’янських мов до VIII – IX вв.51 Виходячи з сучасних 
археологічних (точніше, – їх певних інтерпретацій) джерел, фіксуючих 
значні культурні ареали з характерними етнографічними рисами, 
В. Д. Баран вважає за можливе говорити про великі етнополітичні 
об’єднання певних груп літописних племен. Так, райковецька 
культура, що вкривала все Правобережжя від Дніпра до Західного Бугу 
і Сяну, відповідає етнокультурній, мовній і політичній групі 
дулібів (бужан, волинян), древлян, хорватів, тиверців, уличів і частини 
полян, в яку також входили сіверяни. Ця група тяжіла до Подунав’я, в 
той час, як північно-східна група слов’ян разом з балтами і фінами 
була зорієнтована на Балтику52. Виходячи з цього, південна група 
східнослов’янських племен, згідно з висновками вченого, була етно-
політичним утворенням, корні котрого сягають до 
ранньосередньовічного й римського часу на цій же території; а 
північна і північно-східна групи (дреговичі, радимичі, в’ятичі, кривичі, 
ільменські словени), – пізніші нові етнотериторіальні утворення. 
Даний розподіл східних слов’ян на південну, північно-західну і 
північно-східну групи намітився вже в кінці ІІ – на початку 
ІІІ ст. н. е.53 

Взагалі, згідно з основною думкою В. Д. Барана, що 
розкривається в розділах названої книги, ніколи не існувало єдиної 
праслов’янської, слов’янської, східнослов’янської народності, а завжди 
були праслов’янські, слов’янські, східнослов’янські племінні й 
                                                 
48 Там само. – С. 114. 
49 Там само. – С. 118. 
50 Там само. – С. 115-118. 
51 Там само. – С. 156. 
52 Там само. – С. 119. 
53 Там само. – С. 134. 
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етнокультурні або територіальні об’єднання54. Доказовості тому, що в 
період Київської Русі не тільки не сформувалось єдиної давньоруської 
народності, але навіть і не відбувалося процесу її вироблення, 
присвячений сьомий розділ книги. Зокрема, В. Д. Баран за допомогою 
археологічних даних знаходить підтвердження відомій тезі 
М. С. Грушевського про те, що творцями Києво-Руської держави була 
південна група східних слов’ян – предків українського народу55. 

Сучасний український археолог не відкидає того, що поки діяло 
центральне управління давньоруською державою з Києва, воно 
„сприяло певним чином політичній консолідації різних 
східнослов’янських племінних союзів-князівств і навіть 
неслов’янських племінних груп” 56. Однак цього було не достатньо у 
створенні необхідних умов для виникнення етнічної єдності, а тим 
паче – давньоруської народності. Держава не зуміла забезпечити 
поєднання в єдине ціле етнічно споріднених племен за рахунок 
внутрішніх міграцій57. На думку автора, велике значення для етнічних 
процесів мав фактор різного етнічного оточення груп східних слов’ян. 
Ця обставина ще більше посилювала етнічні відмінності, що вже були 
наявні у різних східнослов’янських регіонах. Асиміляція з 
тюркськими, не осілими народами на півдні була незначною, на 
противагу від північного-сходу і північного-заходу, де з часу 
слов’янського розселення відбувалося поступове освоєння колись 
угро-фінських і балтських територій і поглинання слов’янами 
місцевого осілого населення. Тут, у процесі змішання виростав новий 
слов’янський етнос58. 

У відповідності з В. Д. Бараном, поняття „Русь” і „Руська земля” 
не свідчать про нібито віковічну етнографічну, мовну, політичну 
єдність східних слов’ян, а пізніше – ДРН, так як (тут автор схиляється 
до висновку А. М. Насонова59) територія „Руської землі” виникає не 
раніше другої половини ІХ ст.60 Не приділяє вчений і значенню 
етнічній інтеграційній ролі писемної церковнослов’янської мови при 
наявності різних народних східнослов’янських мов. Також і єдина 
дружинна культура не свідчить про одноетнічність її носіїв. Теж саме 

                                                 
54 Там само. – С. 118. 
55 Там само. – С. 149. 
56 Там само. – С. 152. 
57 Там само. – С. 152. 
58 Там само. – С. 153. 
59 Насонов А. Н. „Русская земля” и образование территории Древнерусского 
государства. – М.: Изд.-во АН СССР, 1951. – 262 с. 
60 Там же. – С. 64, 68. 
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говорить В. Д. Баран про роль міст. З-поміж іншого, він нагадує, що в 
Х в. міських центрів, згідно із статистикою М. Тихомирова, було 
двадцять п’ять на тисячу поселень, а в першій половині ХІІІ в. – 
близько трьохсот. На цей час, в умовах удільних війн, вони відігравали 
вже як раз відцентрове значення61. 

Не заперечуючи ролі Православної церкви й християнства в 
об’єднавчих процесах на Русі, В. Д. Баран нагадує, що загальна релігія 
і Церква не зуміли зупинити міжудільних війн і розпаду єдиної 
держави, оскільки „глибинні основи” їх „були закладені ще процесами 
великого розселення слов’ян і утворення багатьох міжплемінних 
союзів, які на півдні і півночі мали різні етнічні витоки і основи”62. 
Знання церковнослов’янської писемності елітною частиною міського 
населення Русі сприяло його єдності, але не створювало етномовної 
спільності (тим паче, – в значенні народності). Археолог проводить тут 
паралелі з православною Візантією і католицькою Європою. Ні там, ні 
там єдина релігія (і церковна писемність на одній мові у випадку 
Європи) не привела до об’єднання народів в єдиний етнос63. 

У відповідності з висновками В. Д. Барана, сам розпад Київської 
Русі, що безповоротно визначився після монголо-татарського 
завоювання, і призвів до утворення білоруського, руського й 
українського народів; автор вказує на те, що „етнічні процеси в 
середовищі окремих культурно-мовних груп, навіть у період існування 
одної держави, були міцнішими і діяли стабільніше, ніж загальніші 
політико-економічні”64. Вчений робить категоричний умовивід про те, 
що східні слов’яни, розкидані на величезному просторі, роз’єднані 
природними перепонами, „ніколи не почували себе одною 
етнічномовною спільністю і ніколи її не відстоювали”65. У підсумку, 
дослідник, перефразовуючи вислів М. С. Грушевського, виносить 
остаточний вердикт: „Не було общеруської народності – немає 
«общеруської нації»”66. В. Д. Баран стверджує, що ні в додержавний 
період, ні в добу державності „не було якогось єдиного етнічного 
стовбура”, від якого відділились би предки окремих слов’янських чи 
східнослов’янських народів, а натомість були „різні хронологічні стадії 

                                                 
61 Там же. – С. 15-155. 
62 Там же. – С. 155. 
63 Там же. – С. 156. 
64 Там же. – С. 163. 
65 Там же. – С. 163. 
66 Там же. – С. 163. 
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етнічного розвитку слов’ян, різні групи яких у різний час і в різних 
районах Європи формувалися в народи, а потім у нації” 67. 

В останні роки і В. Д. Баран зайнявся більш активною 
пропагандою своїх поглядів. Це він робить у співавторстві з сином 
Я. В. Бараном на сторінках навчальних посібників68, виданих під 
грифом НДІ Українознавства при Міністерстві освіти і науки 
України (варто відзначити, що даний НДІ відомий оприлюдненням 
низки різко антиросійських видань, не дивлячись на його статус 
бюджетної організації). У своїх працях співавтори в основному 
повторюють головні положення з попередніх напрацювань 
В. Д. Барана, в тому числі й стосовно ДРН69. Позиція В. Д. Барана 
залишилася незмінною і на сторінках нової колективної монографії 
„Етнічна та етнокультурна історія України”, виданої під грифом НАН 
України, як складова проекту „Наукова книга”70. З-поміж іншого тут 
В. Д. Бараном написано дев’ятий розділ, що має назву „Процеси 
етнічного розвитку в умовах Києво-руської державності” 71, і є не чим 
іншим, як заново викладеним уже відомим нам матеріалом. 

У концентрованішій формі аргументи проти існування ДРН 
наводить в своїх працях Л. Л. Залізняк. З публікацій початку нашого 
століття72, що в основному повторюють напрацювання археолога 1990-
х рр., розглянемо його резони, взяті зі сторінок останньої статті з 
характерною для авторських науково-публіцистичних студій назвою 
„Чи скресла крига давньоруської народності над Київською Руссю ?” 
Дана стаття написана у зв’язку з виходом І-го тому збірника Інституту 
історії України «Ruthenica» (2002), де, з-поміж іншого, були вміщені 
                                                 
67 Там же. – С. 163-164. 
68 В. Д. Баран, Я. В. Баран. Походження українського народу. – К., 2002.; В. Д. Баран, 
Я. В. Баран. Історичні витоки українського народу. – К.: Генеза, 2005. – 207 с. 
69 Див., напр.: В. Д. Баран, Я. В. Баран. Історичні витоки українського народу. К., 
2005. – С. 105-142. 
70 Етнічна та етнокультурна історія України. У трьох томах. І том. Книга друга. 
Автори книги В. Д. Баран, Л. Л. Залізняк, В. М. Зубар, В. В. Німчук, 
В. В. Отрощенко, С. П. Середа. Проект „Наукова книга”. – К.: Наукова думка, 2005. – 
512 с. 
71 Баран В. Д. Процеси етнічного розвитку в умовах Києво-руської 
державності // Етнічна та етнокультурна історія України. – С. 277-288. 
72 Див.: Залізняк Л. Якщо росіяни лехіти, то чи була давньоруська 
народність ? // Наукові записки НаУКМА. – К., 2000. – Т. 18. – С. 53-60; Його ж. – 
Проблеми етногенези українців з позиції сучасної європейської 
етнології // Магістеріум. Археологічні студії. – К., 2001. – С. 49-56; Його ж. 
Давньоруська народність: нова версія старого міфу // Етнічна історія народів Європи. 
– К., 2001. – Вип. 9. – С. 12-21; Залізняк Л. Л. Чи скресла крига давньоруської 
народності над Київською Руссю ? – С. 82-94. 
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матеріали „круглого столу”, присвяченого етногенетичним процесам 
на теренах України в середньовічний період73. Власне кажучи, ці 
матеріали вже були опубліковані раніше на сторінках „Українського 
історичного журналу” (2001, № 3), редколегія котрого і провела 
названий „круглий стіл”74. Л. Л. Залізняк вітає, як він каже, „суттєву 
трансформацію поглядів середнього покоління академічних істориків 
та археологів на «священну корову» радянської медієвістики – 
давньоруську народність (ДРН)”75. Відмітимо попутно, що серед цього 
„середнього покоління”, яке висловило (за Л. Л. Залізняком) „певні 
сумніви” у зв’язку з існуванням ДРН, він називає такого „відомого 
дослідника” (за його словами), як Н. М. Юсова (тобто, автора цих 
рядків). Автор була тоді всього лиш аспіранткою першого року 
навчання і стаття в «Ruthenica»76 була тільки другою розробкою за 
темою, а тому відомим дослідником (тим паче таким, що відноситься 
до „середнього покоління”) не являлася. Зауважимо також, що ні в цій 
статті, ні в будь-якій іншій публікації взагалі, автор принципово не 
висловлює свої аргументи „pro et contra” з приводу існування ДРН, 
оскільки не вважає себе первинним спеціалістом у цій галузі, іншими 
словами: „певних сумнівів” висловлювати очевидно не могла77. 

За основу для критики поглядів сучасних прихильників існування 
ДРН Л. Л. Залізняк бере статті білоруського дослідника 
Е. Загорульського і російського археолога В. В. Сєдова78. Їх аргументи 
на користь існування ДРН такі: єдина давньоруська мова, етнічна 
самосвідомість, єдність матеріальної культури, загальний 
етнонім („русин”, „ руський”), державно-політична єдність Русі, єдина 

                                                 
73 Ruthenica. Зб. наук. пр. / Відпов. ред. В. Ричка, О. Толочко. – Том. І. – К., 2002. – 
185 с. 
74 Етнічні процеси у середньовічному слов’янському світі // Український історичний 
журнал. – 2001. – № 3. – С. 3-47. 
75 Залізняк Л. Л. Чи скресла крига давньоруської народності над Київською Руссю ? – 
С. 82. 
76 Юсова Н. „Проблема давньоруської народності” в праці В. В. Мавродіна 
“Образование Древнерусского государства” (1945 р.) // Ruthenica. Зб. наук. пр. – 
Том. І. – К., 2002. – С. 152-163. 
77 Історіографічне кредо автора, у зв’язку з цим, див.: Юсова Н. Генезис концепції 
давньоруської народності в історичній науці СРСР (1930-ті – перша половина 1940-
х рр.). – Вінниця, 2005. – С. 20. 
78 Загорульский Э. О времени и условиях формирования древнерусской 
народности // Ruthenica. Зб. наук. пр. – Том. І. – К., 2002. – С. 105-111; Седов В. 
Древнерусская народность и предпосылки ее дифференциации // Там само. – С. 70-
73. 
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правляча династія, єдина православна конфесія, сумісні походи проти 
спільних ворогів. 

Існування єдиної давньоруської мови, як вважає Л. Л. Залізняк, 
заперечує більшість (!) сучасних лінгвістів. При цьому археолог 
посилається на праці українських мовознавців Г. П. Півторака, 
О. Тараненка і Ю. Шевельова (Шереха). Згідно з Л. Л. Залізняком, 
навіть „батько” (!?) теорії давньоруської мови О. О. Шахматов 
„змушений був визнати її існування лише до виникнення держави 
Русь” 79. На цьому питанні вважаємо за доцільне зупинитися 
докладніше, оскільки тут зачіпається проблема передання поглядів 
певного дослідник; а отже питання вважається таким, що є в 
компетенції історіографа. Мову, котра за О. О. Шахматовим існувала у 
перший етап розвитку „руської” мови, вчений називає спільноруською 
прамовою. Вона, за припущенням лінгвіста, розпалася на окремі (три 
або чотири) наріччя ще в доісторичну добу – наприкінці VІІІ чи на 
початку ІХ ст. внаслідок розселення на великих просторах 
Східноєвропейської рівнини80. Мовознавець, дійсно, навіть 
категорично стверджує, що єдність названої прамови в ІХ – Х ст. була 
зруйнована, а руські племена в ці століття „далеко розійшлися одне від 
іншого: єдність між Древлянами і Словенами, Угличами і В’ятичами 
існували лише в минулому” 81. 

Однак, у наступну епоху (з ІХ – Х до ХІІІ ст.), котра за працями 
вченого була власне давньоруською добою історії східного 
слов’янства82, процеси етномовної диференціації уповільнюються. 
Вирішальну роль в цьому уповільненні зіграла Київська держава. З її 
виникненням знову складається „спільноруське життя”, розвивається 
процес спільноруської мовної інтеграції83. О. О. Шахматов робить 
висновок, що „створення Київської держави сприяло об’єднанню 
руських племен, внесло певну єдність і в мовне життя”84. Тоді „руська 
мова в усьому своєму обсязі розпочала переживати низку спільних 
                                                 
79 Залізняк Л. Л. Чи скресла крига давньоруської народності над Київською Руссю ? – 
С. 86. 
80 Див., напр.: Шахматов О., Кримський А. Нариси з історії української мови та 
хрестоматія пам’ятників письменської старо-українщини ХІ – ХVІІІ в. – К., 1924. – 
С. 36; Його ж. Очерк древнейшего периода истории русского языка. [Репринт 
издания 1915]. – М., 2002. – С. ІV тощо. 
81 Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. – С. ІV. 
82 Там само. – С. VІ. 
83 Шахматов А. А. Введение в курс истории русского языка. Ч. І. Исторический 
процесс образования русских племен и наречий. – Пг., 1916 – С. 77-78. 
84 Там само. – С. 86; Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского 
языка. – С. ХL. 
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явищ в області граматичній”85. Ці з’явища, що зароджувалися на 
півдні, переходили на північ і схід „в силу культурно-економічних і 
політичних умов, що витворилися”86. В давньоруську добу, згідно 
міркувань О. О. Шахматова, в спільній державі східних слов’ян навіть 
„складується підґрунтя для своєї місцевої національної культури, 
державі забезпечується національна єдність”87. 

Хибність наведеного твердження Л. Л. Залізняка полягає в тому, 
що у працях О. О. Шахматова йдеться в даному контексті не про 
давньоруську мову, а про спільноруську прамову. Сучасний дослідник 
не усвідомив того важливого нюансу, що О. О. Шахматов не 
ототожнював зазначені мови, хоча вони для російського вченого є 
етапами розвитку „руської” мови. Російський лінгвіст виразно 
відмежовував спільноруську прамову від давньоруської. Перша з них 
існувала в доісторичні часи (десь з в період з VI до ІХ ст.) і не дійшла 
до нас в писемних пам’ятниках; вона була „родоначальницею всіх 
руських мов з усіма їх наріччями і говорами”88. Друга ж – це, зокрема, 
мова давньоруських писемних пам’ятників домонгольського періоду89. 
Цитата з О. О. Шахматова, яку приводить на підтримку своєї тези 
Л. Л. Залізняк, аж ніяк не заперечує існування давньоруської мови 
російським філологом у період Київської Русі. Йдеться про фіксовані 
О. О. Шахматовим говори і діалектні особливості, наявні в писемності 
Новгорода та київського півдня90. Згідно з гіпотезою О. О. Шахматова, 
між добою спільноруської мовної єдності (коли існувала спільноруська 
прамова) та добою повної диференціації „руської” мови (коли 
виокремлюються самостійні наріччя – „сучасні нам руські мови – 
великоруська, білоруська і малоруська”), існувала проміжна епоха, 
котру вчений умовно називає – давньоруською91. Остання пора 
відрізняється від попередньої тим, що на місці єдиної мови виникають 
декілька наріч; але від наступної доби давньоруська відрізняється тим, 
що зазначені наріччя „ще об’єднанні спільними мовними процесами, 
пізніше вже невідомими”92. За О. О. Шахматовим, лише в ХІІІ ст. 
давньоруська мовна спільність розпадається, а в наступні століття на її 

                                                 
85 Шахматов А. А. Введение в курс истории русского языка. Ч. І. Исторический 
процесс образования русских племен и наречий. – С. 87. 
86 Там само. – С. 87. 
87 Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. – С. ХL. 
88 Там само. – С. ІІІ. 
89 Там само. – С. ІІІ. 
90 Див., напр.: Там само. – С. ІІІ. 
91 Там само. – С. VІ. 
92 Там само. – С. VІ. 
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основі формуються окремі східнослов’янські мови. Важливо 
підкреслити той момент, що вчений поділяв парадигму руської 
„триєдності”. Тому, за його переконанням, „індивідуальні руські 
мови”, що складають „одну руську мову”, хоча і розпадаються на „три 
головних наріччя: великоруське, білоруське і малоруське”, але 
вони („ індивідуальні руські мови”) складають „в науковому і 
історичному сенсі” – „єдине ціле”93. 

Але повернемося до критики Л. Л. Залізняком інших аргументів 
на користь існування давньоруської народності. Такий аргумент, як 
уніфікація матеріальної культури давньоруських міст не свідчить, як 
вважає Л. Л. Залізняк, про етнічну консолідацію населення, а свідчить 
про загальноєвропейський процес урбанізації, котрий супроводжувався 
„бурхливим розвитком ремесла і торгівлі, які уніфікували предмети 
побуту, насамперед міського, на великих територіях”94. Покликаючись 
на дослідження російського археолога О. О. Спицина, сучасний 
науковець вбачає, що „традиційна культура окремих регіонів Русі 
зберігала чіткі етнічні репери”95. Також Л. Л. Залізняк не надає 
серйозного значення таким об’єднуючим чинникам, як державно-
політична єдність і єдина правляча династія. Адже, будь-яка імперія 
являється багатонаціональною, що зовсім не свідчить про єдину для 
всієї імперії народність (чи нації). Не свідчить про етнічну єдність і 
фактор конфесійної єдності. Тут Л. Л. Залізняк наводить приклади, як 
католицької Європи, так і православно-візантійської цивілізації96. 

Розповсюдження етнонімів „руський” і „русин” вчений зв’язує з 
притаманною для імперії закономірністю, коли етнонім імперського 
етносу розповсюджується на всю державу і на всіх його підданих, і, 
означає не етнічну приналежність, а громадянство людини. Аналогічно 
румунам („римлянам”) сучасні етноніми „руські”, „ росіяни” являються 
„реліктом давньої підпорядкованості давньоукраїнській державі Русь зі 
столицею у Києві”97. У зв’язку із „спільними походами проти спільних 
ворогів”, Л. Л. Залізняк нагадує своїм опонентам про те, що спільні 
походи руських князів були разом з половцями і проти Києва. 

Якщо попередні контраргументи археолога проти існування ДРН 
досить переконливі (притім, що умовимося розглядати їх взятими 

                                                 
93 Шахматов А. А. Введение в курс истории руського язика. Ч. І. Исторический 
процесс образования русских племен и наречий. – С. 8. 
94 Залізняк Л. Л. Чи скресла крига давньоруської народності над Київською Руссю ? – 
С. 86. 
95 Там само. – С. 86. 
96 Там само. – С. 86. 
97 Там само. – С. 86-87. 
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кожний окремо), то заперечення ним наявності такої ознаки єдиної 
народності як етнічна самосвідомість населення давньої Русі, 
уявляється слабо обґрунтованим. Самий сильний доказ, котрий є у 
зв’язку з цим у Л. Л. Залізняка, – це порівняння ДРН з ідеологічною 
конструкцією „радянський народ”. Їхню аналогічність начебто 
засвідчив пророблений Л. Л. Залізняком та діаспорними українськими 
істориками історіографічний аналіз98. Фаховий рівень же цього 
синтезного розбору був нами продемонстрований на початку даної 
студії. 

Отже, на думку Л. Л. Залізняка, сучасний стан науки дозволяє 
стверджувати, що ДРН не існувало, а етнічна специфіка, „яка певною 
мірою відігравала роль державної на Русі Х – ХІІІ ст., по суті, була 
південноруською, тобто давньоукраїнською”99. Метрополія імперії 
Київська Русь була давньоукраїнською і, як результат імперської 
колонізації території балтських і фінських племен виникли „молоді 
східнослов’янські етноси” – білоруси і руські, вони ж – діти давніх 
українців100. 

Метафорі Л. Л. Залізняка відносно „криги, що скресає” над 
Київською Руссю, більше відповідають статті Ю. В. Павленко, 
О. П. Моці і О. П. Толочко з того ж випуску «Ruthenica»101. У них, 
згідно з Л. Л. Залізняком, вміщається відмінне від традиційного 
етнічного – наповнення ДРН – уже соціально-економічним, державно-
політичним або цивілізаційним змістом. Ю. В. Павленко вважає, що 
давньоруська макроетнічна спільність складалася з окремих субетносів 
і, по суті, була субцивілізаційною єдністю, зародком майбутньої 
східнослов’янської цивілізації. Названа спільність, на думку автора, 
„реально існувала і розвивалася, набуваючи виразніших рис” упродовж 
ІХ – першої половини ХІІІ вв.102 Поруч з нею існували і субетнічні 
спільноти територіального рівня. Подібно О. П. Моці й 
О. П. Толочко (про що нижче), Ю. П. Павленко вважає, що головну 
роль у формуванні давньоруської „макро-етносоціальної спільноти” 

                                                 
98 Там само. – С. 87. 
99 Там само. – С. 92. 
100 Там само. – С. 92. 
101 Павленко Ю. Теоретико-методологічні засади дослідження етногенезу 
східнослов’янських народів у цивілізаційному контексті // Ruthenica. Зб. наук. пр. – 
Том. І. – К., 2002. – С. 9-24; Моця О. З „міфів народів світу”: про час появи 
східнослов’янських націй // Там само. – С. 64-69; Толочко А. Воображенная 
народность // Там само. – С. 112-117. 
102 Павленко Ю. Теоретико-методологічні засади дослідження етногенезу 
східнослов’янських народів у цивілізаційному контексті. – С. 22. 
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відіграли представники соціально активних прошарків населення (що 
були її „носіями і репрезентантами”)103. О. П. Моця притримується тієї 
думки, що в середньовіччі етнічні ознаки спільності відігравали 
другорядне значення порівняно з соціальними, конфесіональними, 
державно-політичними104. В даній статті в «Ruthenica» О. П. Моця 
уникає прямо висловлюватися на тему ДРН, однак принагідно 
фіксує (аналогічно з Ю. В. Павленком), що носіями „ інтегруючих 
тенденцій” були лиш представники соціальної еліти105. У відповідному 
розділі („Етнічний розвиток у ІХ – ХІ ст.” колективної монографії 
„Етнічна історія давньої України” його автор (тобто О. П. Моця) 
фактично заперечує існування ДРН, так як, виходячи з наведеного ним 
матеріалу, робить висновок про те, що в ІХ – ХІ вв. населення 
Південної Русі (!) консолідується з предків різних племінних союзів в 
єдину етнічну спільноту106. 

О. П. Толочко, опираючись на дослідження Б. Андерсена „Уявні 
спільноти”107, застосував ідеї американського етнолога до 
етнокультурних реалій давньої Русі. В концепції Б. Андерсена образ 
нації і оформлення її кордонів відбувається в результаті 
pilgrimages (паломництв) від периферії до центру і навпаки. В ці 
pilgrimages включається і циркуляція набору текстів на мові, не 
співпадаючій з розмовними діалектами, але доступній для розуміння їх 
носіями. О. П. Толочко пропонує (з необхідними обмовками) розуміти 
ДРН не як статичну етнічну спільноту, а як „ «уявне співтовариство», 
яке реалізується в серії дій і таке, що повсякчас підтверджується в 
людському досвіді” 108. На думку автора, кількість „паломництв” для 
домонгольської епохи можна навести більше, ніж у Б. Андерсена для 
колоніальних суспільств Нового часу. Це – „паломництва” 
давньоруської політичної, соціальної, церковної і культурної еліти. 
Важливе значення, власне кажучи, паломництва до святих місць і 
навпаки. Набагато більшу значимість, ніж у католицькій Європі, для 
формування відчуття належності до певної спільноти мала 
давньоруська літературна (сакральна і світська) мова, на якій 

                                                 
103 Там само – С. 22. 
104 Моця О. З „міфів народів світу”: про час появи східнослов’янських націй. – С. 64. 
105 Там само. – С. 67. 
106 Етнічна історія давньої України. – Колективна монографія / П. П. Толочко, 
Д. Н. Козак, О. П. Моця та ін. – К., 2000. – С. 221. 
107 Див.: Андерсен Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення 
націоналізму. Друге перероб. вид. / Перекл. з англ. В. Морозова. – К.: Критика, 2001. 
– 272 с. 
108 Див.: Толочко А. Воображенная народность. – С. 116. 
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циркулювали на Русі книги і тексти. Адже, як відзначає О. П. Толочко, 
подібна „вернакулярна літературна мова” формується в Європі тільки 
на початку Нового часу109. 

Новаторську спробу О. П. Толочка перенести модель створення 
модерної нації Б. Андерсена на етнічні реалії Київської Русі 
Л. Л. Залізняк вважає не коректною, хоча по суті нічого не може 
заперечити110. Принагідно Л. Л. Залізняк не погоджується з 
О. П. Толочком у тому, що розповсюдженню розуміння поняття ДРН в 
етнічних категоріях сприяли археологи. Тут знову вступають в силу 
історіографічні аргументи: адже, згідно з Л. Л. Залізняком, „батьками-
засновниками” ДРН були історики-медієвісти (в першу чергу, – 
В. В. Мавродін)111. Поміж те, як показано в нашій монографії, поруч з 
істориками, так би мовити, „батьками-засновниками” концепції слід 
вважати й археологів (причому їх пріоритет первинний), передусім, – 
М. І. Артамонова і П. М. Третьякова112. Перший з них ще в 1940 р. 
запропонував використати термін „народність” в якості означення 
етнічної єдності східних слов’ян давньої епохи113. 

Оригінальні положення в зв’язку з етногенезом східних слов’ян, 
зокрема – українців, висуваються українським етнологом 
В. Г. Балушком. З його точки зору, для вирішення проблем етногенезу 
краще за все придатна теорія етносу, викладена ще етнологами СРСР, а 
також – концепція етнічного (сформульована в Північній Америці)114. 
Остання має на увазі притаманний лише людині, специфічний 
соціокультурний механізм адаптації до певних природних та 
соціальних умов. Виходячи з цієї концепції, науковець висуває як 
необхідний елемент утворення етносу – етногенетичну нішу. Під нею 
В. Г. Балушок розуміє локальний регіон земної ойкумени, з 
притаманною йому специфікою природно-географічних і соціальних 
характеристик, об’єднаний єдиною сіткою комунікацій в певну 
цілісність. Етногенетична ніша виступає причиною формування 
етнічної культури, відмінної від культур населення сусідніх 
аналогічних ніш. Усвідомлення цієї відміни, разом з усвідомленням 
власне схожості „викликає й місцевої людської популяції виникнення 

                                                 
109 Там же. – С. 116-117. 
110 Залізняк Л. Л. Чи скресла крига давньоруської народності над Київською Руссю ? 
– С. 89-90. 
111 Там само. – С. 90. 
112 Юсова Н. Генезис концепції давньоруської народності в історичній науці 
СРСР (1930-ті – перша половина 1940-х рр.). – С. 214-237. 
113 Там само. – С. 237-238. 
114 Балушок В. Етногенез українців. – К., 2004. – С. 221. 
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етнічної самосвідомості, котра являється основним індикатором появи 
етносу” 115. 

Згідно з концепцією В. Г. Балушка, до початку утворення 
Київської Русі в рамках української етногенетичної ніші (що 
сформувалася на рубежі ІІІ – ІV четвертей І тис. н. е.) складається 
етнокультурна, етноконфесійна, етнолігвістична і етнополітична 
протоукраїнська, метаетнічна спільнота з кореляційною 
самосвідомістю. Проте, утворення Київської Русі, що об’єднала всі 
східнослов’янські племінні етноси, „затормозило етногенетичний 
процес на українських землях, як і на територіях Росії і Білорусі, 
оскільки це нівелювало дію окремих (української, руської і 
білоруської) етногенетичних ніш”116. Протоукраїнська метаетнічна 
спільнота увійшла до складу метаетнічної спільноти більш високого 
порядку, яка охопила все східнослов’янське населення. З настанням 
феодальної роздробленості знову „запускаються” етногенетичні 
процеси утворення східнослов’янських народностей117. Таким чином, 
В. Г. Балушок частково визнає існування ДРН як метаетнічної 
спільноти східних слов’ян. Згідно з теорією етносу, метаетнічні 
спільноти об’єднують декілька етносів, а самі вони при цьому не 
являються етносами. В той же час, такій спільноті також притаманна 
самосвідомість118. 

У 1990-х рр. прихильники ДРН в Україні перейшли від строго 
детермінованого етнічного наповнення ДРН як „народності” до 
розуміння її як „етнокультурної спільноти”. Першим термін 
„давньоруська етнокультурна спільнота” запропонував історик, києво-
русист В. М. Ричка119. В подальшому цей термін сприйняв 

                                                 
115 Там само. – С. 221-222. 
116 Там само. – С. 223. 
117 Там само. – С. 217 
118 Див., напр.: Бромлей Ю. Очерки теории этноса. – М., 1983. – С. 81-83. 
119 Див., напр.: Ричка В. Церква Київської Русі (соціальний і етнокультурний аспект). 
– К., 1997. – С. 118-139; 

На жаль, при редагуванні енциклопедичної статті „Давньоруської народності 
концепція” чітка вказівка на пріоритет В. М. Рички (з відсилкою на конкретний рік) 
стосовно введення в наукове функціонування в сучасній українській історіографії 
термінологічного вислову „давньоруська етнокультурна спільність” прийняло 
звучання, як-то: „” В. Ричка і П. Толочко запропонували замінити термін 
«давньоруська народність» на – «давньоруська етнокультурна спільність». – Див.: 
Юсова Н. М. Давньоруської народності концепція // Енциклопедія історії України: В 
5 т / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – К., 2003 – Т. 2: Г – Д. – 2004. – С. 276. 
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П. П. Толочко120, а також М. Ф. Котляр, для якого обидва терміни 
тотожньо-синонімічні121. В зв’язку з цим, В. Г. Балушок примітив, що 
етнологи московської школи – творці теорії етносу – використовували 
термін „етнокультурна спільнота” для означення зовсім неетнічних 
спільнот122 (в тому числі й народностей). Під цим терміном маються на 
увазі великі історико-культурні області, на яких проживають декілька, 
а то – і навіть кілька десятків етносів. Окрім того, так називаються 
етнографічні групи – локальні підрозділи етносу, що мають спільність 
культури. Для етнокультурних спільнот характерна відсутність 
етнічної самосвідомості.123. А от із суті викладу, скажімо, 
П. П. Толочка, конкретне наповнення названого терміну реаліями, 
взятими з історії давньої Русі, фактично відповідає поняттю етносу124. 
Отже, замінюючи термін, український академік не змінює сутності 
концепції ДРН. 

В останній книзі головного українського „адвоката” ДРН 
академіка НАН України П. П. Толочка – „Давньоруська народність: 
уявна чи реальна” (2005 р.), все ж таки, надається перевага терміну 
ДРН. У цій праці подано новітній і самий вдалий, з нашої точки зору, 
виклад основних аргументів, спрямованих на обґрунтування історичної 
достовірності існування давньоруської народності125. Книга побачила 
світ респектабельним накладом – кількістю тисячу примірників у 
відомому петербурзькому видавництві „Алєтейя” і розрахована, 
передусім, на російського читача. Така обставина змушує, хоча б 
акумульовано, висловити декілька оціночних міркувань загального 
характеру. Популярність нового науково-популярного твору 
українського академіка забезпечується такими факторами як: 
доступний для широких кіл читачів стиль викладу, хороша літературна 
мова й, що немало важить, – коректна полемічність. У науковому 
аспекті до цього потрібно добавити такі достоїнства, як-то: 
концентрований синтез доказів й фактів, відібраних з творів інших 
дослідників та першоджерел; майстерність їх інтерпретації; логічність, 

                                                 
120 Толочко П. Київська Русь. – К., 1996. – С. 244-255; Толочко О. П., Толочко П. П. 
Київська Русь. Серія „Україна крізь віки”. Т. 4. – К., 1998. – С. 299-308; Етнічна 
історія давньої України. – С. 222-231. 
121 Див. відповідний розділ М. Ф. Котляра у колективній монографії: Україна: 
Утвердження незалежної держави (1991 – 2001). – К., 2001. – С. 26. 
122 Балушок В. Етногенез українців. – С. 30. 
123 Бромлей Ю. Очерки теории этноса. – С. 84. 
124 Там же. – С. 57-58. 
125 Толочко П. П. Древнерусская народность: воображаемая или реальная. – СПб., 
2005. – 218 с. 
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конкретність і, – водночас, – лаконізм викладу тощо. В цілому книга 
читається з неабиякою зацікавленістю. Автор значно розширив, 
скажімо, аргументацію стосовно ролі Церкви в етнокультурно-
політичній консолідації давньоруського суспільства. Переконливо, на 
наш погляд, показано значення різноманітних „паломництв” у 
створенні єдиного етнокультурного простору Русі. Одначе, при цьому 
необхідно відмітити й такий нюанс: загальна ідея стосовно того, щоби 
застосувати компонент „паломництв” при дослідженні давньоруської 
спільноти почерпнута у Б. Андерсена126 (через О. Толочко, який 
застосував ідеї американського етнолога у відповідності до 
етнокультурних реалій давньої Русі127); а от замисел, коли вони 
прикладаються на сторінках книги археолога до практики києво-
руської доби – у того ж О. Толочко. Досить непогано, хоча і у 
концентрованому вигляді, узагальнено погляди мовознавців на 
проблему існування давньоруської мови й часу виникнення трьох 
східнослов’янських мов. Компетентно й розгорнуто представлені 
докази наявності почуття загальноруського патріотизму та народної 
самосвідомості. 

Разом з тим, викликає щире подивування спосіб передачі 
українським академіком спостережень і висновків зі сфери 
історіографії проблеми давньоруської народності, зроблених іншими 
дослідниками. Вони запросто подаються П. Толочком як свої, власні, 
без необхідних у таких випадках посилань на відповідні 
історіографічні праці128. Щоби не видатися голослівними, наведемо 
лише деякі приклади. 

У першому розділі „Теоретичні аспекти вивчення етнічної історії 
в Київській Русі” 129 значне місце приділяється викладу поглядів 
радянських істориків – творців концепції давньоруської народності. По 

                                                 
126 Докладніше див.: Андерсен Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й 
поширення націоналізму. Друге перероб. вид. / Перекл. з англ. В. Морозова. – К.: 
Критика, 2001. – 272 с. 
127 Толочко А. Воображенная народность // Ruthenica. Зб. наук. пр. Том. І. – К., 2002. – 
 Ruthenica. Зб. наук. пр. Том. І. – К., 2002. – С. 116-117. 
128 Толочко П. П. Древнерусская народность: воображаемая или реальная. – С. 11-13, 
19, 23, 28, 54; Пор.: Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки отечественной 
историографии. – Л., 1990. – С. 6-11; Юсова Н. „Проблема давньоруської народності” 
в праці В. В. Мавродіна “Образование Древнерусского государства” (1945 р.) // 
Ruthenica. Зб. наук. пр. Том. І. – К., 2002. – С. 152-163. Її ж. Генеза концепту 
“давньоруська народність” у радянській історичній науці //  Український історичний 
журнал. – 2001. – № 6. – С. 35-64. 
129 Толочко П. П. Древнерусская народность: воображаемая или реальная. – С. 11-28. 
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суті – це історіографічний огляд. У попередніх своїх працях130 
П. Толочко саме такого історіографічного огляду, як у цьому першому 
розділові, не здійснював. А тому, годилося б представити сам механізм 
його виконання. Зауважимо, що в другому параграфі („ Історики про 
етнічний розвиток Русі” 131) другого розділу монографії, що 
розглядається, академік власне повторює зміст аналогічних пунктів, які 
мали місце в його попередніх напрацюваннях, хоча, природно, 
викладає його в переробленому й доповненому вигляді. Основні ж 
моменти і послідовність викладу поглядів радянських істориків у 
першому розділу багато в чому перегукуються з історіографічним 
оглядом формування концепції давньоруської народності, зробленим 
свого часу петербурзьким професором І. Фрояновим у книзі „Київська 
Русь. Нариси вітчизняної історіографії” (Л., 1990)132. Варто 
обмовитися, що наукові, а водночас і етичні правила вимагають у 
таких випадках вказувати на пріоритет попередника. Однак ні в одній 
із попередніх праць український археолог не вважає за потрібне 
„згадати” історіографічний огляд І. Фроянова. Невже історіографічні 
нариси пишуться задля того, аби їх ігнорували ?! 

П. Толочко в кінці параграфу „ Історики про етнічний розвиток 
Русі” пише133 про дискусію, що репрезентована на сторінках І-го тому 
збірника «Ruthenica» в 2002 р. і при цьому коротко характеризує 
погляди на проблему давньоруської народності п’яти авторів – 
Г. Штихова, В. В. Сєдова, Е. Загорульського, О. П. Моці, 
О. П. Толочка. У першому ж розділі він аналізує виступи на цьому 
„круглому столі” 134 (і робить на них посилання !) двох із названих 
щойно вчених (Е. Загорульского – С. 26 і О Толочка – С. 14-15), а ще 
антрополога С. А. Сегеди (С. 14-15, 21, 26). У цьому ж томі 
«Ruthenica» була надрукована стаття автора цих рядків, і 
присвячувалася вона раннім поглядам В. В. Мавродіна з приводу 

                                                 
130 Див., напр.: Толочко П. П. Історики про етнічний розкиток Русі // Етнічна історія 
давньої України. – колективна монографія. – К., 2000. – С. 195-204; Його ж. 
Давньоруська етнокультурна спільність у ХІ – ХІІІ ст. // Там само. – С. 222-230. 
(Більш докладний список літератури наводить сам автор – див.: Толочко П. П. 
Древнерусская народность: воображаемая или реальная. – С. 8). 
131 Толочко П. П. Древнерусская народность: воображаемая или реальная. – С. 42-60. 
132 Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки отечественной историографии. – С. 6-11. 
133 Толочко П. П. Древнерусская народность: воображаемая или реальная. – С. 60. 
134 Власне кажучи, ці матеріали вже були опубліковані раніше на сторінках 
„Українського історичного журналу (2001, № 3), редколегія котрого й провела 
зазначений „круглий стіл”. – Докладніше див.:  Етнічні процеси у середньовічному 
слов’янському світі // Український історичний журнал. – 2001. – № 3. – С. 3-47. 
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давньоруської народності135. Як уже зазначалося, П. П. Толочко в 
першому розділі декілька сторінок відводить розгляду позицій 
радянських істориків і саме на той період, коли відбувалося 
формування концепції давньоруської народності. З-поміж іншого, він 
представляє погляди й одного з фундаторів цієї наукової побудови 
В. В. Мавродіна, викладені тим в монографії „Утворення 
Давньоруської держави” (Л., 1945 р.). Але власне цьому й присвячена 
наша стаття в «Ruthenica», що її (студію) академік якось не помічає, 
хоча (наголосимо !) використовує інші публікації з цього журналу. 

В кінці першого розділу, розглядаючи проблему етнічної єдності, 
П. П. Толочко вперше для себе, не зрозуміло для чого, у контексті 
аналізу поглядів радянських істориків згадує українського історика 
першої третини ХХ в. Д. І. Багалія: „На думку Д. І. Багалія, основою 
народності являється мова, а, відповідно, «народність і мова» поняття 
тотожні”136. Проте, Д. І. Багалія у теоретико-методологічному аспекті з 
великою натяжкою можна віднести до розряду радянських 
істориків (хіба що, за формальною ознакою); тим паче, що наведену 
думку, до речі, досить розповсюджену, він висловив ще до революції. 
Названий корифей української історіографії першої половини ХХ ст. 
вперше в цьому плані згадується в зазначеній нашій студії в 
«Ruthenica». Нами тут, у зв’язку з єдністю мови й народності, 
відмічається: „... її постулює в контексті «Повісті временних літ» 
Д. І. Багалій: «...мова – є основою народності»”137, і нижче: 
„Д. І. Багалій пише, що в уяві літописця «народність і мова» поняття 
тотожні”138. Презентативно аналізуючи міркування радянських 
істориків, українському академіку належало б провести евристичні 
розшуки стосовно еволюції поглядів з проблем етногенезу східних 
слов’ян і києво-руської спадщини такого непорушного авторитета, 
яким і нині залишається О. Пресняков. Вчений, працюючи викладачем 
Ленінградського ІНО впродовж 1920-х рр. мав певний вплив і на 
одного з своїх учнів – все того ж В. Мавродіна. Власне положення 

                                                 
135 Юсова Н. „Проблема давньоруської народності” в праці В. В. Мавродіна 
„Образование Древнерусского государства” (1945 р.). – С. 152-163. 
136 Толочко П. П. Древнерусская народность: воображаемая или реальная. – С. 28. 
137 Юсова Н. „Проблема давньоруської народності” в праці В. В. Мавродіна 
„Образование Древнерусского государства” (1945 р.). – С. 158. 
138 Там само. – С. 158. 
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О. Преснякова заклали підґрунтя для розвитку в подальшому 
радянської концепції давньоруської народності139. 

П. П. Толочко відмічає, що „Б. Д. Греков, М. С. Державін, 
В. В. Мавродін однією з важливіших ознак народності рахували 
«національну самосвідомість»”140. Саме в такому контексті стосовно 
поглядів цих вчених розмислює в статті 2002 р. і автор цих рядків141. І 
тут у відношенні М. С. Державіна автор зробила помилку – в його 
опублікованих працях (на котрі подається посилання ще в одній нашій 
студії142), нічого не говориться про цю ознаку єдності. Слід сказати, що 
з часом автор розшукала архівний матеріал, який підтверджує закинуту 
нею думку: Н. С. Державін все ж таки відзначав у 
загальнотеоретичному аспекті необхідність національної 
самосвідомості як умови існування будь-якого народу. Про це нами 
викладено уже в монографії143. Вважаємо за доцільне обмежитися 
лише окресленими моментами, оскільки докладний аналіз вправності 
П. П. Толочка на ниві історіографії не є предметом даної студії. 

В кінці хотілось би поділитися спостереженням, що жорстка 
критика противників концепції ДРН, сприяє удосконаленню 
аргументів захисту в її прибічників, переходу останніх на нові 
методологічні позиції (наприклад, як у випадку П. П. Толочко й 
О. П. Толочко). Проте гостра політизація проблеми разом з 
популяризацією негативу про концепцію (і, в тому числі, стосовно 
історіографічного процесу створення цієї наукової побудови), може 
призвести до того, що погляди прихильників ДРН будуть попросту не 
почуті як у науковому середовищі, так і серед широких кіл 
громадськості. Ці міркування уже засуджуються як погляди захисників 
„московського імперіалізму”; як думки, котрі апріорі являються 

                                                 
139 См.: Чирков С В. Пресняков Александр Евгеньевич (1870 – 1929) // Историки 
России. Биографии / Составитель, ответственный редактор А. А. Чернобаев. – М., 
2001. – С. 486, 487 – 488, 489. 
На превеликий жаль, вказана стаття сучасного російського дослідника нам стала 
доступною лише на початку грудня 2005 р., з цієї причини і не була використана у 
власних наукових побудовах. Юсова Н. Генезис концепції давньоруської народності 
в історичній науці СРСР (1930-ті – перша половина 1940-х рр.). – С. 72-113. 
140 Толочко П. П. Древнерусская народность: воображаемая или реальная. – С. 28. 
141 Юсова Н. „Проблема давньоруської народності” в праці В. В. Мавродіна 
„Образование Древнерусского государства” (1945 р.). – С. 159. 
142 Юсова Н. М. Генеза концепту “давньоруська народність” у радянській історичній 
науці. – С. 35-64. 
143 Юсова Н. Генезис концепції давньоруської народності в історичній науці 
СРСР (1930-ті – перша половина 1940-х рр.). – С. 242. 
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„українофобськими”, не науковими і такими, що не заслуговують 
уваги.? 

Наведений у даній статті огляд поглядів українських дослідників з 
приводу проблеми ДРН, разом з тим, показує, що опоненти як з однієї, 
так і з другої сторони, не приділяють належної уваги або повністю 
ігнорують історіографічні дослідження з області формування концепції 
ДРН в радянській історичній науці. Відомий український медієвіст 
Н. М. Яковенко в зв’язку з розповсюдженням подібної тенденції у 
вітчизняному історієписанні говорить про порушення „абетки фаху”, 
першою вимогою якої являється повага до праць (зокрема, й 
історіографічного характеру) попередників144. Дослідниця згадує як 
невинні недотримання даної азбуки (породжені недобросовісністю або 
слабкою підготовкою), так і майже кримінальні (випадки плагіату)145. 

*  *  * 
Тут окреслено лише невелике коло проблем, котрі через свою 

гостру політизацію потребують відкритого всебічного обговорення на 
наукових форумах. Розумно організувати дискусію не тільки серед 
вузького кола академічних спеціалістів (як-то: істориків, археологів, 
етнологів), але залучити до участі в ній викладачів вузів, які власне і 
повинні в силу специфіки своєї діяльності, доносити студентській 
аудиторії сучасні дослідницькі напрацювання. Відзначимо, що 
багатовекторна тематика етнонаціональних процесів у східних слов’ян 
була представлена на трьох „круглих столах” (2001, 2002, 2003 рр.)146 і 
конференції „Державна самостійність України і Білорусі та основні 
тенденції у висвітлені минулого східного слов’янства світовою 
наукою” (2004 р.), проведених під егідою Інституту слов’янознавства 
Російської Академії наук. У полеміці, котра мала місце під час цих 
форумів, брали участь і представники вузівської науки, але, на жаль, 
тільки російської. Як зазначає Л. Є. Горизонтов, „дискусії 
продемонстрували принципове неприйняття їх учасниками 
міфологізованих, політично заангажованих і професійно 

                                                 
144 Яковенко Н. Ранньомодерна українська історія: спірні питання опису й 
методології // Сучасна українська історіографія: проблеми методології та 
термінології. Матеріали Всеукраїнського науково-методологічного семінару (Київ, 
17 червня 2004 р.). – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – С. 70. 
145 Там само. – С. 73. 
146 Горизонтов Л. Е. Исторические пути и перепутья восточных славян глазами 
российских ученых // На путях становления украинской и белорусской наций: 
Факторы, механизмы, соотнесения. – Москва, 2004. – С. 3. 
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некомпетентних уявлень, що отримали розповсюдження як на Україні і 
в Білорусі, так і в Росії”147. 

Хто би, і на яких позиціях не стояв стосовно того: чи існували 
давньоруська етнокультурна спільність (=ДРН), чи ні, завжди треба 
пам’ятати і дотримуватися чіткої аксіоми про неможливість 
переведення диспуту з наукової в політичну площину, що призведе до 
дискредитації науки як такої, а самих вчених низведе до рангу 
демагогів, які обслуговують потреби того чи іншого владного режиму. 
Безперечно, такі скороспілі і створені здебільшого з метою догодити 
політичній кон’юнктурі „опуси”, приречені на недовговічність. 

Яскравим і переконливим прикладом цього можуть слугувати все 
ті ж, начебто наукові конструкції радянських гуманітаріїв, які 
створювалися під певне ідеологічне замовлення (тут маються на увазі, 
в тому числі, крайнощі концепції / теорії ДРН, що з особливою силою 
проявилися з середини 1950-х рр.). Якщо вже науковий світ 
намагається переглянути позиції, вироблені радянською історичною 
наукою, в даному випадку стосовно етнічного розуміння суспільства 
Київської Русі, то робити це потрібно осмислено, не вдаючись до тих 
методів ведення дебатів, котрі ними самими на сьогодні і піддаються 
критиці. Окрім того, інколи сучасні гуманітарії, розробляючи 
проблеми етногенезу, спрямованість своїх міркувань співвідносять з 
формулою „ і страху іудейського заради”; інакше кажучи, забуття й 
нехтування „декалогом” принципів наукової методології призводить 
до того, що дослідник, намагаючись завбачливо попередити бажання 
політичної еліти, сам стає творцем і продуцентом сфальсифікованих 
конструкцій в історієписанні і історіографії. 

Тему відповідальності вченого перед наукою (певне, варто 
поставити питання ширше – перед суспільством, оскільки 
інтелектуальні моделювання мають сенс, у разі їх активного 
функціонування148) із сучасних істориків неодноразово піднімав 

                                                 
147 Там же. – С. 7. 
148 Авторитетний український націолог сучасності Г. В. Касьянов, аналізуючи 
аспекти функціонування національних міфологем, приходить до думки, що 
історіографія (в широкому розумінні) „об’єктивно повинна виконувати функцію 
«суспільного виховання»”. – Див.: Касьянов Г. Націоналізація історії: методологічні 
та термінологічні проблеми (пост-радянський простір, 1990-ті роки) //  Сучасна 
українська історіографія. Проблеми методології та термінології. Матеріали 
Всеукраїнського науково-методологічного семінару (Київ, 17  червня 2004 р.). – К., 
2005. – С. 43. 
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О. П. Толочко149. Очевидно, що в сучасній (і не тільки) „достатньо 
складної інтелектуальної і соціально-психологічної ситуації” 150 на 
історика покладаються вимоги з арсеналу категорій не тільки 
наукових, але і моральних імперативів. Від позиції нинішнього 
гуманітарія залежить багато що. Безсумнівно, не приходиться 
заперечувати, що „в самій науці щось не в порядку” 151, однак рано 
безапеляційно стверджувати: казуїстичні ситуації, що відбуваються, і 
котрі маємо можливість спостерігати, являються „наслідком загальної 
деградації академічного співтовариства” 152. 

На сьогодні саме в середовищі академічної науки звучать 
помірковані голоси і застороги стосовно її політизації; власне з боку 
представників академічної еліти повсякчас чути переконливі 
попередження: компетентно враховувати по-своєму унікальний досвід, 
напрацьований історичною наукою в радянську епоху. І справа тут 
зовсім не в ностальгії за минулим, про той час, коли відбувалося їх 
становлення, як дослідників. При огульному очорненні напрацювань 
попередників, апріорі губиться потенціал, необхідний для створення 
нових теоретико-методологічних доктрин. Стратегія на оновлення і 
якісне перетворення історичних побудов у своїй основі націлена на 
креативний позитив, котрий, в свою чергу, не передбачає 
превалювання необґрунтованого заперечення-відторгнення. Критика 
тільки тоді діяльна, коли вона конструктивна, коли несе в собі 
гіпотетичну модель вирішення конфлікту. В інших випадках, якщо до 
того ж не продемонстровано і логічно резонні аргументи, вона хибна: 
спростування, нехай навіть вдягнені в тогу принциповості і високої 
ідеї (читай: на практиці здебільшого – кон’юнктурної ідеологеми), слід 
однозначно трактувати як такі, що мають певну „цільову установку”153, 
вкрай далеку від запитів науки. Завдання сучасного історика і полягає 
в тому, що би встояти проти спокуси стати причетним до процесу 

                                                 
149 Див., напр.: Толочко Алексей. Страна мечтателей, страна ученых. //  Грани-Плюс. – 
2005. – 26 октября. – С. 5-6. (Зокрема, 15 грудня 2005 р. на міжнародній конференції, 
що проходила в стінах Інституту історії України НАН України, вчений торкнувся і 
зазначеного нами вище аспекту стосовно історичної науки в цілому). 
150 Більш розлого роздуми сучасного українського історіографа І. І. Колесник з 
приводу самоідентифікації дослідника представлені в: Колесник І. Українська 
історіографія в полі інтелектуальної історії: Modern or Postmodern ? // Ейдос. 
Альманах теорії та історії історичної науки. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 227-245. 
151 Толочко Алексей. Страна мечтателей, страна ученых. – С. 6. 
152 Там же. – С. 6. 
153 Показові в цьому взаємозв’язку міркування Д. С. Лихачова, викладені ним у листі-
підтримці М. М. Вороніну. – Див.: Кривошеев Ю. В. Гибель Андрея Боголюбского: 
историческое расследование. – СПб., 2003. – С. 204-207. 
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створення і продукування псевдонаукових конструкцій, пам’ятаючи 
про призначення власної професії – «historia magistra vite est». 


