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Наталя Юсова 

Легітимація концепції про Київську Русь
як спільноруську державу

в контексті зміни історичної парадигми
(30-ті рр. ХХ ст.)

У 30-ті рр. ХХ ст. сталінський режим взяв курс на побудову 
могутньої соціалістичної держави як однієї з головних умов для 
створення міцної бази для продовження зовнішнього курсу у 
напрямі розгортання світової революції. Однак в ідеологічному 
відношенні побудова такої держави не могла бути ефективною 
без певного відновлення традиційних російських цінностей, на-
самперед, великодержавницьких. Втім, у національному аспекті 
новий курс мімікрувався під «загальнорадянський патріотизм» й «ін-
тернаціоналізм», з урахуванням національних особливостей народів 
СРСР, що було необхідним в пропагандистському відношенні для 
успішної діяльності міжнародних «інтернаціоналістичних» структур, 
пов’язаних з Комінтерном. Взагалі, партійні ідеологи ставили в 
національно-культурному аспекті внутрішньої політики завдання 
тісного поєднання інтернаціонального з національним. Так, у 1937 р. 
С. Косіор визнає за необхідне сприяти розквіту «таких національних 
культур, які б несли в собі постійну тенденцію зближення й єдності 
національного й інтернаціонального»1.

Важливим ідеологічним інструментом нового сталінського курсу 
визнавалися історична наука і освіта. Нові підручники з історії як-
раз і повинні були поєднувати національне з інтернаціональним в 
курсі історії народів СРСР. Вагоме місце приділялося історії україно-
російських взаємовідносин, а точніше, показу спільності історичного 
процесу двох народів. Втім, процес перегляду старих концепцій укра-
їнської і російської історіографій та формування радянської версії 
історії України в контексті історії СРСР затягнувся на десятиліття. Як 
вважають деякі дослідники, створення класичної радянської концепції 
фактично розпочалося у другій половині 30-х рр. ХХ ст.2. Дехто відно-
сить початок цього до 1934 р.3. Як би то не було, але в цілому українські 
історіографи вважають, що 30–40-ті рр. були «перехідним періодом 
української історіографії». До того ж, ознакою «перехідності» вважа-
ється розвиток в її межах «формули найменшого чи меншого зла»4.

Вироблені з кінця 30-х рр. положення про «спільне історичне ми-
нуле» українців і росіян відповідали уявленню верхівки більшовицького 
режиму про українсько-російський «братерський союз» – фундамент 
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могутності радянського Союзу5. Згідно слушного спостереження 
Т. Мацьківа, «радянська схема» історії України стала компромісною 
модифікацією між традиційною схемою російської історії та схемою 
М. Грушевського: вона визнавала право українців на власну історію, 
але трактувала останню в ракурсі, максимально наближеному до 
російського історичного процесу6.

Засадничою ланкою цієї «схеми» стало сформульоване в другій по-
ловині 30-х рр. положення про Київську Русь як спільний початковий 
період історії майбутніх східнослов’янських народностей. Нові візії 
істориків СРСР спиралися (і одночасно розвивали їх) на концепції 
східнослов’янських дослідників як минулих століть, так і безпосеред-
ньо найближчого до 30-х рр. ХХ ст. часу.

В 30-ті рр. мала своє продовження політика «коренізації» (в тому 
числі – «українізації»), яка по формі залишалася національною, а по суті 
набувала все більше «загальнорадянських патріотичних рис»7. Тому 
керманичі ідеологічного «фронту» на всіх його ділянках намагалися 
конструювати компромісні положення та схеми, що узгоджували би 
традиції російського «великодержавництва» та інших народів СРСР. 
Зокрема, ця тенденція знайшла своє втілення і в створенні радянської 
історичної концепції про місце Київської Русі в історії білорусів, 
росіян і українців. Не могла бути політично прийнятною, з одного 
боку, точка зору українських істориків школи М. Грушевського та 
російських істориків, які поділяли її, про те, що Київська держава 
була витвором лише української народності; а з іншого – в зв’язку 
з політикою більшовиків на викорінення залишків російського «ве-
ликодержавного шовінізму» не могла бути прийнятною також точка 
зору російських істориків про Київську Русь як початковий період 
історії лише російського (або «триєдиноруського») народу. Тому 
все ж таки академічна історична наука стає на рейки вироблення 
поміркованого вирішення даного питання. Потрібно було знайти 
якийсь компромісний варіант, й він був знайдений, точніше, було 
актуалізовано те, що вже торувало собі шлях раніше в інших умовах. 
Найбільш придатною була концепція про Київську Русь як спільну 
східнослов’янську державу, бо така концепція створювала підстави для 
обґрунтування споконвічної спільності історичного процесу у східних 
слов’ян, що, відповідно, зміцнювало загальнорадянську патріотичну 
ідеологію.

В пропонованому дослідженні при допомозі джерельного мате-
ріалу спробуємо довести, що каталізатором виникнення і оформлення 
радянської версії історії Київської Русі стали позанаукові чинники. 
Насамперед, вказана історіографічна трансформація відбувалася в кон-
тексті суспільно-політичних змін у СРСР, пов’язаних з утвердженням 
сталінського варіанту тоталітаризму. Приділимо також увагу і моменту 
зародження початкового варіанту концепції про давньоруську народ-
ність, що його слід датувати кінцем 30-х рр.
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Політичні та ідеологічні передумови
зміни історичної парадигми

в СРСР у 30-і рр.

Хоча компартійне керівництво тезово сформулювало напрямок 
подальшої трансформації історичної науки, у зв’язку з необхідністю 
переглянути існуючу концепцію історії СРСР та її базові теоретичні 
засади у 1934 р., однак тенденція до відродження великодержавних 
історичних схем проявилася дещо раніше. Вже на зламі 20–30-х рр. 
в радянській історіографії в результаті дискусій, що їх проводило 
Товариство істориків-марксистів, починає утверджуватися думка, 
яка поєднувала інтернаціональні постулати з національними: з од-
ного боку, не слід підміняти історію народів СРСР історією Росії 
(бо це – «великоруський шовінізм»); з іншого – не слід відривати 
історію цих народів від історії російського народу (бо це – «місцевий 
націоналізм»)8. Ця думка випливала з інтерпретації положень Й. Ста-
ліна, які він виголошував публічно. Так, в 1930 р., виступаючи на 
ХVІ з’їзді ВКП(б), керівник партії в черговий раз пояснив сутність 
більшовицького розуміння інтернаціоналізму. Вона полягає в тому, що в 
багатонаціональній державі, якою є СРСР, розвиваються «соціалістичні 
за своїм змістом, але національні за формою культури». У перспективі, 
коли пролетаріат переможе у всьому світі, ця тенденція приведе до 
злиття всіх культур та утворення єдиної соціалістичної культури з 
єдиною спільною мовою. А поки що, стверджував Й. Сталін, необхідно 
повсякчас боротися на два фронти – проти «великодержавного 
шовінізму та місцевого націоналізму»9. Втім, на той час акцент робився 
Й. Сталіним на боротьбі з великодержавним шовінізмом. Ці вказівки 
вождя були прийняті Товариством істориків-марксистів як завдання 
до виконання10.

На самому початку 30-х рр. розпочалася підготовка згідно ефект-
ного, але не зовсім вірного виразу сучасної російської дослідниці 
С. Неретіної, до «шахрайської підміни Бога світової революції Богом 
російської історії»11. Зауважимо, що хоча цей вираз відображує про-
відну тенденцію зміни сталінського курсу, але є дещо спрощеним. 
Бо й надалі курс на світову революцію не відмінявся, про що, хоча би 
свідчать втручання СРСР в 30-х рр. у внутрішні справи багатьох країн 
світу, починаючи від Китаю на Далекому Сході і кінчаючи Іспанією 
на заході. Інша справа, що керівництво СРСР вже не покладало ве-
ликої надії на можливість здійснення світової революції, а надавало 
перевагу побудові «соціалістичної імперії». Офіційним початком зміни 
курсу С. Неретіна слушно вважає опублікування в 1931 р. в журналі 
«Пролетарская революция» листа Й. Сталіна «Про деякі питання 
історії більшовизму», в якому він висловився про те, що саме Росія, 
а не Західна Європа, є батьківщиною революційно-пролетарського 
руху, а російська більшовицька партія була «єдиною революційною 
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партією» в світі12. Тим самим Й. Сталін визнавав домінуючу роль у 
сучасному революційному русі російських комуністів і російського ро-
бітничого класу, що, в свою чергу, готувало підґрунтя і до наступного 
відродження ідеології «великодержавництва». В іншому листі того 
часу керівник ВКП(б) піддав критиці з тактичних міркувань також 
і концепцію троцькістів про перманентну світову революцію13. 
Перший лист Й. Сталіна був сприйнятий керівництвом історичної 
науки в СРСР як «новий етап боротьби на історичному фронті», як 
такий, що має «велике значення для історичної роботи»14. В цьому 
відношенні лист оцінюється одночасно як «сигнал» і як «директива» 
для працівників історичного фронту15. Приклад саме так оцінювати 
цей лист і взагалі все, що виходило з вуст «вождя», подавало вище 
партійно-державне керівництво. Зокрема, український нарком освіти 
М. Скрипник виголосив у 1932 р. на засіданні кафедри Нацпитання 
ВУАМЛІНу (де він був членом президії кафедри) доповідь «Лист 
тов. Сталіна та завдання боротьби на два фронти, за чистоту марксо-
ленінської теорії й політики в нацпитанні»16.

Новий партійний курс в галузі історичної науки і освіти був оста-
точно легалізований і взятий на озброєння історичною наукою СРСР 
після оприлюднення постанови РНК СРСР та ЦК ВКП(б) від 16 травня 
1934 р. «Про викладання громадянської історії в школах СРСР»17 та 
«Зауважень з приводу конспекту підручника історії СРСР» Й. Сталіна, 
А. Жданова, С. Кірова, зроблених 8 серпня 1934 р., а оприлюднених 
лише 26 січня 1936 р.18. Власне, обговорення стану викладання історії 
в навчальних закладах СРСР відбулося в Кремлі іще у березні місяці 
1934 р. під керівництвом самого Й. Сталіна. Як згадував через десять 
років в одному із своїх листів на ім’я Й. Сталіна та А. Щербакова з 
приводу історії СРСР О. Єфімов*, який був присутній на березневому 
засіданні, «тоді обговорювалося не стільки питання про підручники 
для середньої школи, скільки про шляхи розвитку радянської істо-
ричної науки в цілому (виділено нами. – Авт.)»19.

Хоча в постанові «Про викладання громадянської історії в школах 
СРСР» йшлося про те, що необхідно відновити традиційну методику 
викладання історії, тобто, викладати предмет «в живій, цікавій формі 
з розповіддю про найважливіші події та факти, що мають подаватися в 
хронологічній послідовності, з характеристикою історичних діячів...»20, 
але, зрозуміло, що така методика призводила, власне, до відновлення 
традиційного бачення російської історії. Не заперечували такого 
підходу і вказівки «вождів», хоча вони й наполягали на створенні 
підручника, де б «історія Великоросії не відривалася б від історії 
інших народів СРСР»21. Вказані державно-партійні документи, за 
оцінкою Л. Черепніна, відіграли вирішальну роль для створення 

* Єфімов Олексій Володимирович – історик, член-кореспондент АН СРСР, 
професор Московського державного університету і ВПШ при ЦК КПРС.
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засад марксистсько-ленінської концепції історичного розвитку на-
родів СРСР22. Надзавданням, що ставило перед істориками партійне 
керівництво, було обґрунтування історичної обумовленості виникнен-
ня багатонаціонального СРСР, що, в свою чергу, вимагало глибокої 
розробки історії всіх народів СРСР23.

У тому ж 1934 р. відбувся ХVІІ з’їзд ВКП(б), на якому Й. Сталін вже 
акцентував увагу на боротьбі з місцевими націоналізмами24, що було в той 
же час сигналом до відновлення ідеології російської великодержавності. 
Боротьба з місцевим націоналізмом проголошувалася головним напря-
мом ідеологічного фронту і в союзних республіках, зокрема, в Україні25. 
Радянська пропаганда, аргументуючи піднесення ролі російського 
народу (який знову проголошувався «великим»26), наголошувала 
на тому, що саме його «передовий» клас (пролетаріат) та керівна 
його сила (партія більшовиків) переможно завершили першу в світі 
соціалістичну революцію і стоять в авангарді всього прогресивного 
людства. Втім, цей поворот у політиці більшовиків (власне, Й. Сталіна) 
був обумовлений більш прагматичними причинами: необхідністю 
опертися на патріотизм російського народу – єдиного народу, що міг 
забезпечити як безпеку імперії, так і її можливу експансію27.

Однак в історичній науці і освіті перебудова на нові «рейки» відбу-
валася впродовж всіх 30-х рр., що було пов’язано як з суто науковими 
(багато фундаментальних і конкретних питань на основі марксово-
ленінської теорії історичного процесу ще знаходилося в стані розробки) 
і науково-організаційними аспектами (знову і знову поновлювалися 
процеси інституціалізування академічної і вузівської науки в напрямі 
установлення більш ефективного контролю над цими структурами 
зі сторони влади28), так і зовнішніми чинниками, насамперед, з репре-
сивною діяльністю режиму, що позначалося на стабільності кадрів 
науковців та на їх науково-дослідницькій діяльності.

Слід зауважити, що в зазначених партійних і державних доку-
ментах 1934 р. було піддано засудженню власне «абстрактні соціоло-
гічні схеми школи М. Покровського»29. Однак остаточно вона була 
«викрита» в 1936 р., коли вийшла постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) 
від 26 січня «Про хибні погляди так званої історичної школи По-
кровського»30 і були оприлюднені «Зауваження з приводу конспекту 
підручника історії СРСР» Й. Сталіна, А. Жданова, С. Кірова. Одним 
з важливих наслідків перегляду концепції М. Покровського стала 
поява «теорії» про «найменше зло», яка опосередковано вплинула 
на формування радянської версії місця Київської Русі в історії схід-
нослов’янських народів і одночасно в історії народів СРСР. Згідно 
партійних вказівок було визнано за необхідне створення дійсно 
«марксистського» підручника з історії СРСР. У 1936 р. був розпочатий 
конкурс з написання нових підручників з історії СРСР, а в серпні 
1937 р. вийшла постанова журі урядової комісії з конкурсу на кращий 
підручник. В ній і пролунала вказівка розглядати приєднання до 
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Росії інших народів та держав як «найменше зло». До цієї постанови в 
офіційній радянській історіографії Переяславський акт оцінювався як 
«союз українських феодалів з російськими», який, по суті, юридично 
оформив початок колоніального панування Росії над Україною31. У 
відповідності до загальної концепції марксизму-ленінізму, як відмічає 
М. Брайчевський, цей факт, як і будь-який акт колоніальної анексії, 
розглядався як «безумовне зло»32. А в постанові журі вказувалося, що 
радянські історики «не бачать ніякої позитивної ролі в діях Хмель-
ницького в XVII ст., в його боротьбі проти окупації України панською 
Польщею і султанською Туреччиною; факт переходу… України під 
владу Росії, розглядається… як абсолютне зло, поза зв’язком з конк-
ретними історичними умовами того часу; автори не бачать, що… перед 
Україною стояла тоді альтернатива – чи бути поглинутою панською 
Польщею і султанською Туреччиною, чи перейти під владу Росії; 
вони не бачать, що друга перспектива була все ж найменшим злом»33. 
Головою урядової комісії був А. Жданов34 і, вірогідніше за все, він був 
співавтором основних положень постанови. Другим співавтором, 
враховуючи стилістику документу, напевно, був сам Й. Сталін. Отже, 
в цій постанові вищим партійним керівництвом була дана директивна 
вказівка, як відтепер необхідно оцінювати подію «приєднання». Як 
зазначалося в передовиці газети «Правда», постанова «має величезне 
значення для всієї нашої подальшої роботи в галузі історії, в галузі 
політико-просвітницької роботи, в партійному навчанні»35.

Після постанови урядового журі 1937 р. починають по-іншому 
оцінювати події української історії. Зокрема, Переяславський акт 
1654 р. знову стає ключовою подією для всієї історії України36. «Об-
раз Переяслава» поступово набуває, як слушно зауважує О. Ясь37, 
сакральних окреслень; стає основним символом історичної єдності 
і дружби українців та росіян у СРСР. Що ж до виправдання «приєд-
нання» українців і білорусів та їх земель, то опосередковано виникає 
необхідність переглянути питання про місце і роль Київської Русі в 
історії трьоx східнослов’янських народів, які в радянський час були 
офіційно визнані окремими й рівноправними народами.

Актуалізація досліджень
з історії Київської Русі

Якщо вести мову про збереження впливу на радянську історичну 
науку та освіту історичної концепції М. Грушевського, то багато її 
аспектів мали поширення приблизно до другої половини 30-х рр. і 
навіть пізніше. Деякі радянські історики ще в 1933 р. висловлювали 
подібні до М. Грушевського погляди на Київську Русь. Так, наприклад 
у дебатах по програмній доповіді Б. Грекова «Рабство в Київській Русі», 
що відбулися в першій декаді квітня 1933 р. в Ленінграді, науковий 
співробітник ленінградської академічної історичної установи, провід-
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ний «яфетидолог» С. Биковський, зокрема, зазначив наступне: «...з 
поняттям “Київської Русі” пов’язані певні наші уявлення, ну, якщо 
не про українську націю, яка до того часу ще не вспіла скластися, то 
все-таки ми маємо тут справу з певним національним об’єднанням»38. 
Далі він детально обґрунтовує свою думку, спираючись на дані лінг-
вістики. Згідно С. Биковському, основною ознакою, що сигналізує про 
наявність таких «етногонічних процесів» на території України, буде 
мова. Український національний момент мав місце в мові народних 
мас, яка відклалася в усних проповідях, що фіксується в Іпатіївському 
літопису39. Близько до основної тези С. Биковського висловився авто-
ритетний російський історик та джерелознавець С. Чернов. Так, він 
вказував на різне етнічне середовище Північної і Південної Русі, 
що формувалося з різних гілок слов’янства (і не лише східного), а 
тому заперечував існування східнослов’янського народу40. В своїх 
міркуваннях С. Чернов в деякій мірі солідаризувався з поглядами 
С. Биковського стосовно специфіки соціально-економічних та куль-
турних процесів на Півночі та Півдні давньоруських земель (що 
зовсім не знайшло свого відображення в тезах і доповіді Б. Грекова41). 
Один з майбутніх фундаторів концепції «давньоруської народності» 
В. Мавродін наголошував на важливості враховувати різноманітну 
специфіку Київського півдня42.

Однак на пленумі Державної Академії історії матеріальної куль-
тури (ДАІМК), що відбувся в кінці червня того ж року, голова про-
відного сектору – сектору феодальної формації – М. Цвібак у своїй 
доповіді піддав критиці українську «націоналістичну» історіографію. 
Ним відкидалася значущість ролі місцевих східнослов’янських племен 
при утворенні Київської держави. Цю державу утворили різні етнічні 
елементи під спільною назвою «Русь», які поклали початок процесу 
феодалізації східних слов’ян. «Русь» же, на його думку, була пануючою 
феодальною верствою43. Спираючись на положення К. Маркса, ви-
кладені ним у «Таємній дипломатії ХVІІІ ст.», М. Цвібак пробує дати 
пояснення і етнічним процесам в давній Русі. Вони, згідно К. Марксу 
(і М. Цвібаку), тісно пов’язані з процесом феодалізації давньоруського 
суспільства, цьому також сприяло прийняття християнства44. Злиття 
племен в Русі відбувалося шляхом феодалізації, що направлялася па-
нуючою верствою з Києва. Більше того, М. Цвібак фактично стверджує 
наявність етнічної єдності на рівні провідної верстви суспільства: 
«Цей феодальний клас, підкоряючи численні народи, сам усе більше 
етнічно кристалізується як «давньоруський» на візантійсько-церковно-
слов’янській основі по мові»45.

Як свідчив у 1939 р. В. Пархоменко, саме після з’ясування хибності 
концепції М. Покровського та його школи в історичній науці СРСР 
виросло зацікавлення добою Київської Русі46. Вагому роль у цьому 
відношенні, як слушно вказує названий історик, відіграли праці 
Б. Грекова, особливо монографія «Феодальные отношения в Киевском 
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государстве», що перевидавалася декілька разів47 (з третього видання 
під назвою «Киевская Русь»). У другій половині 30-х рр. в історичній пе-
ріодиці з’явилася значна кількість статей, що були присвячені розгляду 
різноманітних спірних питань з історії Київської Русі48. В основному 
в цих працях розглядалося питання суспільно-економічного ладу 
давньоруської доби, але підіймалися й питання про значення давньо-
київського періоду в історії (як тоді підкреслювалося) народів СРСР. 
Один з рецензентів зазначеної монографії Б. Грекова вказував, що 
вивчення історії Київської Русі «має величезне значення для вірного 
розуміння всієї історії нашої країни та народів, які її населяють»49. 
Рецензент зазначав, що М. Покровський відкидав існування єдиної 
«руської держави» в київську добу, а, отже, применшував значення 
Київської Русі для історії народів СРСР50. Відповідальний секретар 
«Исторического журнала» О. Вейланд, виступаючи 5 травня 1937 р. на 
засіданні провідних істориків в Інституті червоної професури, серед 
конкретних питань, що потребують перегляду на сторінках історичних 
періодичних видань, у зв’язку з викриттям концепції М. Покровського, 
назвав питання історії Київської Русі та удільних князівств51. На важ-
ливості дослідження історії давньоруської доби акцентував увагу ще 
в лютому 1936 р на об’єднаному засіданні кафедр Інституту історії 
феодальних суспільств (ІІФС) при ДАІМК і сам Б. Греков. Зокрема, 
він інформував присутніх, що основні сили дослідників «кинуті на 
вивчення Київщини»52, тобто Київської Русі. Щоправда, важливість 
вивчення історії давньоруської доби Б. Греков ще в 1935 р. пояснював 
актуальністю дослідження проблеми генезису феодалізму, бо «без ви-
рішення цього завдання не можна побудувати вірного уявлення про 
російський (виділено нами. – Авт.) історичний процес в цілому»53. 
З цього видно, що тоді Б. Греков ще не достатньо керувався партійними 
директивами, які ставили завдання досліджувати історію народів 
СРСР, а не Російської держави. Що ж стосується проблеми генезису 
феодалізму, то це завдання ставило також питання про природу 
соціально-політичного ладу «держави Рюриковичів»54 і, відповідно, 
про державну територію та єдність цієї держави. Певне вирішення цих 
взаємопов’язаних питань згодом було використано для обґрунтування 
засадничих положень концепції про давньоруську народність.

Трансформація історичної науки в УРСР та висунення тези
про Київську Русь як спільний початковий період

історії східнослов’янських народів

На межі 20-х – 30-х рр. українська немарксистська історична наука 
і її представники зазнали репресій. В ході дискусій навколо концепції 
історії України М. Яворського (яка в 20-ті рр. вважалася марксистською) 
вона була засуджена як «буржуазно-націоналістична»55. Фактично, 
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в УСРР був відсутній загальноприйнятий курс історії України, що 
до того ж мав би в методологічному аспекті ґрунтуватися на засадах 
марксизму-ленінізму. Зокрема, в зв’язку з цим питання про стан в істо-
ричній науці розглядалося на засіданнях політбюро ЦК КП(б)У56.

Однією з перших спроб дати «дійсно» марксистський курс істо-
рії України57 став підготовлений співробітниками Інституту історії 
ВУАМЛІН двохтомник підручникового характеру58. В 1932 р. вийшов 
І-й том цього проекту. Першій розділ, де розглядалася історія Київ-
ської Русі, був написаний М. Редіним. На початку розділу автор за-
дається питанням методологічного характеру: «З якого моменту слід 
починати виклад історії України?». Він піддає критиці методологічні 
засади вирішення цього питання в «старих» російській та українській 
історіографіях. Російська наука, що стояла на державницьких засадах, 
починала виклад історії Російської держави від утворення Київської 
Русі. Українська ж історіографія, на думку М. Редіна, теж, по суті, ціка-
вилася передовсім виникненням держави, але держави української. 
Тому увага приділялася питанню походження українського народу, 
й історію України ця історіографія починала «саме як історію укра-
їнського народу, з слов’янського заселення України»59. З марксистської 
точки зору, «історія України – це історія суспільних відносин, це 
історія клясової боротьби на терені сучасної України, боротьби, що 
підготувала й здійснила пролетарську диктатуру». Згідно М. Редіну, 
почалися ці процеси «задовго до слов’янського заселення України». 
Тому науковець вважає «націоналістичними» ті праці, що розглядають 
історію «дослов’янських насельників України» як «доісторичні часи» 
або як «передісторію» до справжньої історії, що починається ніби із 
слов’янським заселенням України60 (нагадаємо наразі, що аналогічних 
поглядів на так звану «доісторичну історію» дотримувався у своїх 
працях 20-х рр. О. Прєсняков61).

Свою критику «націоналістичної» історіографії автор продовжує і 
в спеціальному підрозділі під назвою «Київська Русь і націоналістична 
ідеологія». Він вважає, що «спір поміж російською буржуазною нау-
кою та українською... йшов лише навколо питання – що то була за 
національна держава, руська чи українська?». Питання для названих 
історіографій, як зазначає М. Редін, ускладнювалося тим, що пер-
ші князі Київської держави були варяги. Тому викликав сумнів на-
ціональний (російський чи український) характер цієї держави62. 
Для марксо-ленінської історичної науки, як вказує науковець, не 
існує такої постановки проблеми, бо нації складаються вперше на 
основі розвитку капіталізму. «Отже, за часів Київської Руси, – робить 
висновок М. Редін, – ніякої національної держави або ж її зародка, 
ані руської, ані української, ані норманської, взагалі не було і бути 
не могло». Втім, науковець вважає, що Київська Русь була «першою 
слов’янською державною організацією на терені наступної України, 
а згодом і Російської імперії». Історію Київської Русі він розглядає 
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як один з періодів історії України, але не її початок. Саме тому, що 
«історія Київської Русі є один з елементів історії України, вона разом 
із тим є один із складових елементів історії народів СРСР»63. Отже, 
історик ухиляється від етнічних характеристик Київської держави, 
хоча дає зрозуміти , що її історія насамперед належить історії України. 
Взагалі весь підручник виразно ґрунтується на засадах схеми осібного 
українського історичного процесу.

Вже в 1934 р. з метою виконання рішень державно-партійного керів-
ництва при Інституті історії ВУАМЛІН організовується Всеукраїнська 
комісія по викладанню історії. Її члени взяли участь у написанні прог-
рами історії України для вузів. В основу проекту програми, зокрема, 
була покладена ідея показу спільності історичного процесу Росії й 
України64. Серед авторів проекту був і М. Редін65.

Те, що справа перегляду засад української історіографії в річищі 
нового сталінського курсу затягнулася, в першу чергу, пояснюється 
відсутністю стабільно діючих науково-дослідних установ і наукових 
кадрів. Останніх – освічених, професійно підготовлених істориків 
було надзвичайно мало66 та й ті, які були, в умовах терору 30-х рр. пер-
манентно піддавалися репресіям67. Так, зокрема, структурні одиниці 
Історичного циклу ВУАН в 1933–1934 рр. зазнали реорганізації, а біль-
ша частина їх співробітників була піддана репресіям. В 1934 р. під час 
широкомасштабної кампанії у ВУМЛІН по боротьбі з «націоналістами, 
їх помічниками, примиренцями, троцькістами та науковими робіт-
никами, які виявили гнилий лібералізм і втратили більшовицьку пиль-
ність»68 зазнав «чистки» і Інститут історії ВУАМЛІН69. Хоча, названий 
інститут, виконуючи постанову ЦК КП(б)У від 11 квітня 1935 р. «Про 
підготовку курсу історії України»70, на початку 1936 р. підготував пер-
ший том курсу «Історії України»71, але до його видання справа не дій-
шла. Тільки лише зі створенням у 1936 р. Інституту історії України АН 
УРСР справа поступово зрушилася з «мертвої точки». Інститут історії 
України продовжив розпочату Інститутом історії ВУАМЛІН роботу зі 
складання марксистських курсів з української історії72 – стислого курсу 
(посібник для середньої школи), синтетичного багатотомного курсу 
(посібник для вузів) та ін. Одночасно колектив Інституту приступив 
до написання окремих нарисів по періодах, в яких повинно було 
подаватися, відповідно до нової направленості і на базі «правдивої» 
марксистсько-ленінської методології, викладення процесу й оцінка 
подій, фактів, а також особистостей73. Зразком же для радянських істо-
ричних праць явився сталінський «Короткий курс історії ВКП(б)», що 
вперше публікувався на шпальтах газети «Правда» у вересні 1938 р.

Знищення некомуністичної історичної науки в УРСР призвело до 
обриву інтелектуального зв’язку з попередньою національною істо-
ріографією. Із спеціалістів старої школи до лав українських «істориків-
марксистів» попали лічені одиниці, зокрема, співробітниками Інституту 
історії України стали О. Оглоблин, М. Петровський та Н. Полонська-
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Василенко. Втім, нове положення про Київську Русь сформулювали 
молоді науковці – К. Гуслистий та Ф. Ястребов.

Першим випуском нарисів з історії України, що їх готували спів-
робітники Інституту, став нарис «Київська Русь та феодальні князів-
ства», що вийшов у 1937 р. Його укладачами були К. Гуслистий і 
Ф. Ястребов. Зрозуміло, що цей нарис не можна вважати оригінальним 
фундаментальним дослідженням, зважаючи на низку певних 
причин. Так, і обидва автори не визнавали себе фахівцями з історії 
Київської Русі74, однак були змушені виконувати планове завдання як 
співробітники відділу феодалізму Інституту історії України, продов-
жуючи те, що вже було ними розпочато в Інституті історії ВУАМЛІН75. 
За марксистську методологію та за «спільноруську» концепцію Ки-
ївської Русі хвалять їх рецензенти, бо інших переваг немає76. Ця 
марксистська популяризація77, окрім класиків самого вчення, фор-
мально використовує як джерело лише Іпатіївський літопис. Що 
послужило історіографічною основою «Нарису» – залишається тіль-
ки здогадуватися. Скоріше за все реферування відповідних томів 
«Історії України-Руси» М. Грушевського. Головний відступ від схеми 
М. Грушевського полягав саме в тому, що автори трактували Київську 
Русь як спільний початковий період історії українського, білоруського 
й російського народів. Зокрема, Ф. Ястребовим і К. Гуслистим зазна-
чається, що Київська держава була «східнослов’янською державою... 
ні український, ні білоруський, ні російський народи в цей період 
ще не оформилися». На думку авторів, вони почали зароджуватися 
з кінця ХІ ст. Ці «народності, зв’язані спільним початковим періодом 
історичного розвитку, спільною боротьбою з зовнішнім ворогом, 
споріднені одна з одною мовою, культурою і побутом»78. У перевиданні 
даного нарису 1939 р. науковці відносять початок зародження трьох 
народностей вже до ХІ–ХІІ ст.79. А культурна спадщина Київської Русі, 
на їхню думку, стала надбанням усіх трьох східнослов’янських народів80. 
Розглядаючи історію Південної Русі (починаючи з ХІІІ ст.), укладачі 
вживають для її найменування терміни «Україна» та «українські 
землі»81. В той же час ними не вживається етновизначальних категорій 
«українці» або ж «український народ».

Остаточна легітимізація концепції
«спільного початкового періоду»

та висунення тез про етнічну єдність
«руського» народу доби Київської Русі

В 1938 р. з’являються вже інші публікації, в яких висловлюються 
подібні до концепції К. Гуслистого і Ф. Ястребова погляди на місце і 
значення Київської Русі в історії слов’янських народів Східної Європи82. 
Не в останню чергу це було пов’язано з відзначенням 750-річного 
ювілею «Слова о полку Ігоревім». З цього приводу в травні 1938 р. 
в Москві відбулося урочисте засідання Академії наук СРСР спільно 
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з Союзом письменників СРСР. Головним доповідачем на засіданні 
був відомий фахівець з історії давньоруської літератури М. Гудзій83. 
Доповідь була опублікована в № 7 «Исторического журнала» за той же 
рік. У доповіді й у статті, можливо, вперше у радянській історіографії 
використовується вираз «спільна колиска». М. Гудзій зазначає, що вка-
заний твір давньоруської писемності «виникнув у тій спільній колисці, 
якою була Київська Русь для великоросів, українців, білорусів, він 
поправу належить рівною мірою всім цим трьом братнім народам»84. 
Наприкінці травня 1938 р. побачив світ перший том «Киевская Русь» 
лекційного курсу російського історика О. Прєснякова85. Це видання, 
безперечно, вплинуло на закріплення радянської версії про місце Київ-
ської Русі в історії східнослов’янських народів86. Що стосується Б. Гре-
кова, то підтвердження впливу ідей О. Прєснякова на цього вченого 
знаходимо в доповідній записці історика С. Покровського на ім’я се-
кретаря ЦК ВКП(б) А. Щербакова. Тут, зокрема, наголошується, що 
в трактуванні Київської Русі як колиски російського, українського 
і білоруського народів академік Б. Греков «правильно розвиває від-
повідні думки Прєснякова»87.

На думку професора С. Покровського, вирішення питання про 
місце Київської Русі в історії українського, білоруського та російського 
народів було зроблено саме в працях академіка Б. Грекова88. Вчений 
свого часу зазнав репресій у зв’язку зі справою академіка С. Пла-
тонова89, але на середину 30-х рр. вийшов на перше місце серед 
радянських істориків. У 1935 р. Б. Греков був обраний академіком, в 
1936 р. очолив Ленінградське відділення Інституту історії АН СРСР, а в 
1937 р. став директором цього інституту90. В умовах партійного диктату 
і одержавлення наукових структур Б. Греков, з метою забезпечення 
можливості подальшого розвитку історичної науки, йшов на певні 
компроміси, не сумісні, звичайно, з об’єктивним науковим пошуком. 
Він намагався узгодити наукові концепції з вимогами до них зі сторони 
пануючої ідеології. Особливо важливим було вгадати те, до чого тяжів 
Й. Сталін. В одній із розмов середини 30-х рр. з істориком – членом 
ВКП(б), Б. Греков навіть просив того (показуючи на портрет вождя) 
як комуніста підказати, що хоче від представників історичної науки 
Й. Сталін91. В даному випадку, мова йшла про концепцію соціально-
економічного ладу Київської Русі92.

Б. Греков своїм авторитетом остаточно закріпив в історичній 
науці СРСР концепцію про місце Київської Русі в історії українців, 
білорусів і росіян у тому вигляді, який найбільш відповідав новому 
політичному курсу. Квінтесенція концепції була викладена в одному 
з висновків монографії «Киевская Русь» (вид. 1939 р.): «...історія Київ-
ської держави – це не історія України, не історія Білорусії, не історія 
Великоросії. Це історія держави, яка дала можливість дозріти і вирости 
і Україні, і Білорусії, і Великоросії»93. В цьому, вважав Б. Греков, і 
полягає «величезне значення даного періоду» для історії трьох вказа-
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них народів. Тобто, за Б. Грековим, Київська Русь – це спільна держава 
предків сучасних східнослов’янських народів. Піддаючи критиці 
погляди М. Грушевського, Б. Греков в іншій праці (підручнику для 
вузів) зазначає, що в часи Київської держави «цих народів як само-
стійних етнічних одиниць ще не існувало»94. На відміну від К. Гус-
листого з Ф. Ястребовим, Б. Греков не вважав давньокиївський період 
початковим періодом історії сучасних східнослов’янських народів (а тим 
більше для історії народів СРСР), але – одним з найважливіших95.

У підручниках, що вийшли в останні роки перед Великою Віт-
чизняною війною, концепцію про «спільноруськість» Київської Русі 
було закріплено і популяризовано. Окрім вказаного вище, ще для 
більш наглядної ілюстрації, зішлемося на лекційний підручник К. Ба-
зилевича. Значення давньокиївського періоду він дає згідно положень 
Б. Грекова96. К. Базилевич вказує також на економічні та культурні 
ознаки єдності Київської Русі. Так, названий історик доходить виснов-
ку, що «Київська держава, яка об’єднала східних слов’ян, стала резуль-
татом їх спільного економічного розвитку»97. Ще в найближчі століття 
(VII–IX) перед утворенням Київської держави, на його думку, йшов 
процес і подальшого зближення місцевих культур, в «результаті якого 
складалися спільні елементи в культурі східнослов’янських племен98.

У другій половині 30-х рр. в історичній літературі починають 
з’являтися перші зауваги щодо етнічної єдності східних слов’ян дав-
ньоруської доби в якості єдиного народу. Так, зокрема, в тому ж 1937 р. 
відомий український історик, учень Д. Багалія, А. Козаченко в статті 
«Крещение Руси» відмічає, що встановлення єдиної релігії в Київській 
Русі мало значення «для укріплення єдності між окремими областями 
руського народу»99. В рецензії на греківську «Киевскую Русь» відо-
мий дослідник давньоруської доби М. Тихомиров погоджується з 
оцінкою академіком Київської Русі як спільного періоду історії схід-
нослов’янських народів. Професор М. Тихомиров вказує, що «спіль-
ність походження завжди усвідомлювалася кращими людьми серед 
білорусів, українців і росіян». Зокрема, вони сповідували «кровну 
єдність та спільне історичне походження» трьох народів. М. Тихомиров 
приєднується до думок українського культурно-освітнього діяча 
ХVІІ ст. З. Копистенського про те, що за часів Київської держави існував 
єдиний руський народ100.

У зв’язку з приєднанням Західної України і Західної Білорусії 
з’являються публікації, де теж стверджується ідея єдиного руського 
народу давньоруської доби саме в значенні спільного предка101. Так, 
в одній з них, зазначається, що Україна з «моменту виникнення 
Російської держави ...була її складовою, нероздільною часткою», а 
першою столицею цієї держави був Київ. Далі автор робить заключний 
висновок: «...відокремлені насильством братські народи – український 
і білоруський, – котрі до сих пір перебували в Польщі, повертаються 
у велику сім’ю колись єдиного народу (виділено нами. – Авт.)»102. 
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Подібно до цих міркувань висловлюється у своїй лекції і С. Бахрушин. 
На його думку, історія сучасних східнослов’янських народів виросла 
з «колиски» давньокиївського періоду, і ці народи, що є трьома «ве-
ликими гілками» східного слов’янства, нині «об’єднуються в одну 
спільну сім’ю»103. Однак необхідно зауважити, що це положення 
лекції С. Бахрушина було б некоректно однозначно інтерпретувати 
на користь визнання ним єдиного руського народу давньоруської 
доби.

Але найбільш виразно ідея про давньоруську етноспільноту про-
лунала в працях Б. Грекова. В тому ж третьому виданні «Киевской 
Руси» він наголошує на етнічній єдності «руського народу» в київський 
період. На думку вченого, ця етнічна єдність зберігалася і в період 
феодальної роздробленості. Власне, за Б. Грековим, «руський народ» 
існував і до виникнення Київської держави104. Щоправда, навіть у 
«дофеодальний» (за Б. Грековим він продовжувався приблизно до 
ХІ ст.) період існування «руський народ» в соціально-економічному 
відношенні не був достатньо консолідованим, бо він тоді являв собою 
«сукупність дрібних сільських громад», що були слабо пов’язані між 
собою економічно105. Тому умовою подальшого існування народу як 
«етнічного цілого», на думку Б. Грекова, в цей період стає державна 
влада106.

У зв’язку з тим, що Б. Греков займав «антинорманістську» пози-
цію, він багато уваги в своїх працях приділяє доказам місцевого 
походження назви «Русь». Це в нього поєднується з декларуванням 
існування східнослов’янського народу під вказаною назвою. Так, 
наприклад, в одній із статей вчений стверджує, що «Руссю називав 
себе той численний народ, який займав величезні простори від лівих 
приток Вісли до Кавказу та далеко на півночі по течії Дніпра до Вол-
хова і Ільменю включно»107. Взагалі, в своїх працях академік вживає 
як рівноцінні поняття «східні слов’яни», «слов’янська народність», 
«руський народ»108. Так, у згаданій монографії 1939 р. він пише: 
«Східні слов’яни, тобто народ руський»109. А в своїй доповіді, що була 
виголошена 26 жовтня 1939 р. на засіданні Відділення історії і філософії 
АН СРСР (опублікована в журналі «Новый мир»), де простежується 
історія Західної України давньоруського періоду, з метою показати 
етнокультурну єдність і спільність її населення з усім єдиним «русь-
ким народом» Давньої Русі, Б. Греков декілька раз використовує 
більш коректні та історично адекватні терміни – «народ Русь» і «ру-
сини»110. Підкреслимо, що під цими найменуваннями вчений мав 
на увазі предків всіх східнослов’янських народів. Зародження трьох 
східнослов’янських народів, подібно до К. Гуслистого з Ф. Ястребовим, 
Б. Греков відносить до ХІ–ХІІ ст.111.

Отже, зроблений нами аналіз дає можливість беззаперечно ствер-
джувати, що поява і укорінення нової радянської версії щодо етнічних 
процесів періоду Київської Русі відбувалися цілком у річищі зміни 
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історичної парадигми в СРСР у 30-ті рр., пов’язаної з безпосереднім 
впливом позанаукових чинників. Втім, не має достатніх підстав 
вважати, що поява початкового варіанту концепції про давньоруську 
народність була безпосереднім замовленням зі сторони владних 
структур. Позанаукові чинники відіграли в генезисі концепції ва-
гому роль, але ці чинники були, скоріше, зовнішньополітичними. 
Взагалі, дослідження з проблем етногенезу східних слов’ян, що 
розгорнулися в СРСР у 30-ті рр., були викликані потребою дати 
відповідь фашистським расовим і етногенетичним доктринам. Цей 
аспект виникнення концепції про давньоруську народність потребує 
окремого висвітлення.
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