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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КОСТЯ ГУСЛИСТОГО В ОСТАННІ РОКИ

РОБОТИ В ІНСТИТУТІ ІСТОРІЇ АН УРСР (1949-1952 рр.)

У вітчизняній історіографії закріпилася думка про те, що
дослідження проблем українського етногенезу в українській
радянській гуманітаристиці актуалізувалися і розпочалися в середині
50-х рр. XX ст. В зв язку з цим традиційно згадують К.Г. Гуслистого -
відомого українського історика та етнографа.

Як відомо, К.Г. Гуслистий з 1936 по 1954 р. працював у відділі
історії феодалізму Інституту історії України АН УРСР (далі - ІІУ). В
1945-1947 рр. він очолював цей відділ, але під час ідеологічної
кампанії 1946-1947 рр. проти проявів українського буржуазного
націоналізму  К.Г. Гуслистий (як і ряд інших істориків ІІУ) був
звинувачений у наявності в його працях помилок буржуазно-
націоналістичного  характеру і, врешті, після інспірованої
Л.М. Кагановичем постанови ЦК КП(б)У від 29 серпня 1947 р. Про
політичні помилки і незадовільну роботу Інституту історії' України
Академії наук УРСР , знятий з посади завідувача відділом. Наслідки
постанови і, взагалі, цієї ідеологічної кампанії на кілька років
загальмували наукову кар єру К.Г. Гуслистого, але вже з 1950 р., коли
він ще працював в ІІУ, почався її новий злет. В 1954 р. К.Г. Гуслистий
був переведений до Інституту мистецтвознавства, фольклору та
етнографії на посаду в.о. заступника директора з наукової частини і
в.о. завідувача відділом етнографії. Саме з цього часу, на думку
О.А. Удода, котрий займався вивченням творчості К. Гуслистого,
розпочинається період етнологічних досліджень науковця, зокрема, в
царині українського етногенезу1. Щоправда, О.А. Удод відзначає, що
етногенетичною проблематикою К.Г. Гуслистий почав займатися ще з
1953 р., коли вийшов І том Історії УРСР , де було вміщено розділ
(насправді - параграф) К.Г. Гуслистого Утворення української
народності . (Це - параграф 3-й. Хоча назва Утворення української
народності  присутня в повній назві розділу IV: Розвиток феодально-
кріпосницьких відносин і боротьба народних мас проти соціального і
національного гніту в XV XVI ст. Утворення української народності .
Див.: Історія Української РСР. - Т. 1. - К., 1953. - С. 137-143). Проте,
двотомник Історії УРСР , робота над яким тривала впродовж 5-6
років, являв собою чергову спробу написання синтетичного курсу
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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КОСТЯ ГУСЛИСТОГО В ОСТАННІ РОКИ РОБОТИ
в ІНСТИТУТІ ІСТОРІЇ АН УРСР (1949-1952 рр.) іь

української історії в марксистському дусі, а параграф Утворення
української народності  за авторством К.Г. Гуслистого був наявний в
одному із попередніх варіантів 1-го тому (тоді ще планувалося цей курс
видати в одному томі під назвою - Історія України. Короткий курс")
навесні 1947 р.2 В кінці того ж року цей параграф було знято3.

Проблема походження українськьго народу стояла у планах
гуманітарних існститутів АН УРСР іще знаприкінці 30-х - початку 40-х
рр.4 І вже з цього часу К. Гуслистий починає працювати над даною
темою.

Однак, в нашій статті торкнемось лише періоду 1949-1952 рр.,
коли в черговий раз зазначена проблема актуалізувалася. Проте,
саме цей період, на думку О. Удода, кардинально позначився на житті
і творчості К. Гуслистого. Після сумнозвісної Постанови ЦК КП(б)У від
29 серпня 1947 р. історик надломився як вчений, не змігши
радикально змінити свої погляди, підтвердженням чого є невелика
(порівняно з іншими періодами) кількість наукових публікацій
Гуслистого®. Чи дійсно зазначений період був таким у творчості
вченого, ми і спробуємо з ясувати.

Науково-дослідна тема Походження української народності і
формування її в націю (що була плановою темою для ІІУ в 1941-
1945 рр., але, фактично не виконувалася), продовжувалася і в
наступний п ятирічний термін (1946-1950 рр.), як планова для відділу
історії феодалізму6, хоча нею, головним чином, займався лише
К.Г. Гуслистий. Проте, після виходу Постанови ЦК КП(б)У від
29 серпня 1947 р.7 і погрому  ІІУ, робота над проблемою українського
етногенезу призупинилась. Найбільшу кількість націоналістичних
помилок  знайшли в працях першої половини 40-х рр. директора ІІУ
М.Н. Петровського і головного виконавця теми Походження
української народності  К.Г. Гуслистого. Тому останній втратив у
партійного керівництва довіру і не міг більше займатися дослідженням
такої політично важливої теми. Але справа була не тільки в помилках
К.Г. Гуслистого. З огляду на невирішеність з марксистських  позицій
ряду принципових питань в історичній науці СРСР, про що свідчили
виступи істориків на нарадах 1945-1947 рр. в ЦК КП(б)У, дослідження
питань українського етногенезу було тимчасово призупинено. Про це,
зокрема, свідчить той факт, що в плані-проспекті нового варіанту
Короткого курсу історії України  параграф Утворення української

народності  було знято.
Можливість знову повернутися до вивчення проблем етногенезу

східних слов ян у науковців СРСР з явилася після виходу низки праць
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Й.В. Сталіна, і, особливо, його книги Марксизм та питання
мовознавства  (1950 р.). Етногенетики, тепер могли опертися на
безпомильні  сталінські методологічні вказівки, і на наукову арену в
1950 р. знову виступив зі своєю концепцією формування російської
народності та нації В.В. Мавродін8.

В тому ж 1950 р. отримав шанс реабілітуватися і К.Г. Гуслистий,
так як вважався єдиним спеціалістом в УРСР з питань етногенезу і,
подібно до В.В. Мавродіна, віддавна займався проблемою
походження і утворення української народності. Тож, напевно,
повернення К.Г. Гуслистого до теми в зазначений період не слід
зводити лише до лицемірного загравання 9 з ним партійного й
наукового керівництва, яке, як вважає О. Удод, розпочалось з 1952 р.,
коли К. Гуслистого прийняли до лав КП(б)У1°. Але ж для кожного члена
компартії обов язковим було кандидатське стажування, як правило
річне. К. Гуслистий же в кандидати був прийнятий у 1951 р.11, і вже сам
цей факт означапв високу довіру  з боку партійного керівництва.
Отже, логічнішим було б, напевне, як початок реабілітації  вченого в
очах партії назвати як мінімум 1950 р. До речі, ще одним
підтвердженям цього припущення є подія, що сталася того ж 1951 р.,
і яка була б неможливою у випадку продовження опали . Мається на
увазі нагородження К.Г. Гуслистого (Наказ міністра освіти УРСР від 26
квітня 1951 р.) нагрудним знаком Відмінник Народної Освіти  - за
відмінну організацію і високу якість підготовки кадрів народної
ОСВІТИ 12.

Хоча все ж таки, початок цього так званого загравання ,
ймовірно, слід віднести навіть до 1949 р., коли вперше було
опубліковано (а написано ще в 1929 р.) працю Й.В. Сталіна
Національне питання й ленінізм . Як це вже стало традицією, по
всьому Радянському Союзу відбулися різноманітні заходи з метою
обговорення й популяризації праці вождя. Насамперед, вона мала
бути засвоєна й взята на озброєння  представниками гуманітарної
науки, зокрема, істориками. В зв язку з цим, у Ill-у кварталі 1949 р. в
ІІУ, щоправда із залученням і позаінститутськитх істориків та
громаджськості, була проведена теоретична конференція під назвою
Сталін про формування народності і нації на Сході Європи 13. У звіті
ІІУ за першу післявоєнну п ятирічку вказується на велике значення цієї
конференції у справі висвітлення цих питань в Короткому курсі історії
України 1*. Серед учасників конференції був і К.Г. Гуслистий. Його
участь в подібному заході, в деякій мірі, може свідчити про закінчення
періоду опали  та про його готовність вирішувати етногенетичні
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проблеми в світлі вказівок великого вченого . Подібно до
В.В. Мавродіна15, український історик мусив реабілітуватися шляхом
показового використання теоретичних вказівок Й.В. Сталіна в їх
застосуванні до певної наукової проблематики.

Найбільш важливе значення для етногенетичних студій
К.Г. Гуслистого цього періоду мала робота над відповідними
параграфами у 1-му томі короткого курсу Історії України , яку весь час
доводилось переробляти у зв язку з виходом чергових праць
Й.В. Сталіна, які науковці змушені були враховувати в якості нових
методологічних взірців. Так, у звіті ІІУ за 1946-50 рр. вказувалося, що,
хоча в ці роки Інститут повинен був працювати над проблемами
походження української народності і формування її в націю", але,
фактично, справа зрушилася з місця лише після публікації праці
Й.В. Сталіна Національне питання й ленінізм  у 1949 р.16 У готовому
ж на той час II 1-му варіанті макету Історії України , який вийшов у 2-х
частинах в червні 1949 р., ця праця вождя ще не була врахована. Та і
рецензенти вимагали більш чіткого освітлення питань: формування
українського народу, утворення української нації ... 17. Цьому, як вже
відзначено, мала посприяти вказана конференція, проведена в
Інституті восени 1949 р. Але в 1950 р. з являються нові твори
Й.В. Сталіна з проблем націомовознавства, які знову необхідно було
враховувати. В звіті ІІУ за І950 р. вказано, що вихід у світ циклу праць
вождя Марксизм і питання мовознавства  надав можливість
авторському колективу освітити ряд питань, які до цього часу ще
залишалися не виясненими... , зокрема, питання ...про походження
української народності й формування її в націю, питання про історичну
спільність слов янських народів і, особливо, східнослов янських 18.
Остаточне  вирішення даних питань мало надзвичайно важливе

політичне значення у зв язку з підготовкою до 300-річного ювілею
возз єднання  України з Росією. Взагалі, затягування з друком

готового ще в 1948 р. макету 1-го тому Історії УРСР , багаторазове
його обговорення, рецензування й доопрацювання було викликано
також необхідністю розробити і уточнити основні засадничі
положення, які мали послужити як нове обгрунтування концепції
споконвічної дружби , єдності походження , історичної спільності
тощо українців і росіян. Зміцнення та вдосконалення засад цієї
ідеології було однією із головних умов самого існування СРСР, що
добре розуміли радянські лідери.

Окрім Історії УРСР , нові праці Й.В. Сталіна потрібно було
ширше задіяти в науковій діяльності Інституту. І для цього, якраз,
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знадобився вчений, що мав розробки по етногенезу, а тому міг
витягти  Інститут в площині використання та поширювання нової
методологічної зброї , якою стали праці Й.В. Сталіна з

націомовознавства. Так, в Ill-му кварталі 1950 року на засіданні
відділу історії феодалізму Гуслистим була виголошена доповідь на
тему Походження української народності ^. Планувалося також
виступити з подібною доповіддю на науковій сесії в листопаді 1950 р.,
а на спільному засіданні вчених рад ІІУ та Інституту історії АН СРСР
К.Г. Гуслистий намірявся виголосити доповідь Про походження
терміну Русь 20 (в ній, як видно з машинопису, вчений теж торкався
етногенетичної проблематики21). Втім, за дорученням дирекції ІІУ, для
наукової сесії АН УРСР по мовознавству, яка відбулася в Києві ЗО. XI.
- 2. XII 1950 р., вчений підготував доповідь Значення праць тов.
Сталіна з мовознавства для історичної науки 22. Ця доповідь була
опублікована в Наукових записках  ІІУ в 1952 р.23 В ній К.Г. Гуслистий
підкреслює, що праці Й.В. Сталіна з питань мовознавства разом з його
попередніми творами Марксизм і національне питання  та
Національне питання і ленінізм  дають міцну теоретичну базу для
справжнього історичного розв язання проблем етногенезу, зокрема
етногенезу слов янських націй 24. Зміна ставлення до К.Г. Гуслистого
проявилася також і в тому, що йому було доручено в 1950 р. дирекцією
ІІУ написати офіціозні тексти - Розквіт радянської історичної науки  й
Ленін та Сталін про історичну науку 25. В цьому ж контексті необхідно
розцінювати написання вченим тексту загальнотеоретичного
характеру для запланованого виступу на науковій сесії ІІУ, що
відбулася в квітні 1950 р. у Львові26. Щоправда, виступити
К.Г. Гуслистому не довелося27, але це не завадило йому в
індивідуальному звіті за 1950 р. вказати, що він таки виступив на цій
сесії28.

Сприятлива для реабілітації К.Г. Гуслистого й підвищення його
авторитету коньюктура продовжилася і в 1951 р. У звіті ІІУ за цей рік
особливо підкреслюється великий вплив геніальних творів Сталіна
Марксизм та питання мовознавства  на наукову діяльність Інституту,

який в зв язку з цим значно перебудував  свою роботу28. Провідною в
даному плані стала розробка теми Проблема походження української
народності в світлі творів тов. Сталіна Марксизм і питання
мовознавства , яка, в свою чергу, була складовою частиною більш
ширшої науково-дослідної проблеми - Споконвічна дружба
російського та українського народів і їх зв язки з іншими народами 30.
Виконавцем теми, як можна вже здогадатися, був К.Г. Гуслистий, а так
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як працював він над нею саме в такому аспекті з 1949 р., то вже
1951 р. вийшла в світ брошура під аналогічною назвою3!. в квітні
1951 р. на розширеному засіданні вченої ради НУ (були присутніми
близько 200 осіб) відбулася наукова дискусія Походження української
народності в світлі творів Сталіна... . Головним доповідачем з
проблеми був К.Г. Гуслистий. Не зважаючи на таку назву теми, в
доповіді (як і в брошурі) К.Г. Гуслистий простежує основні етапи
формування української народності (пор. - з назвою статті
В.В. Мавродіна!32), а також з ясовує спільність історичного розвитку
трьох східнослов янських народів ТОЩО33.

Взагалі, після виходу вказаного циклу творів Й.В. Сталіна,
наукова гуманітарна громадськість СРСР вимушена була провести
безліч заходів задля актуалізації та максимального впровадження до
наукового обігу названих творів34. Пік їх прийшовся на річницю виходу
книги Й.В. Сталіна - червень 1951 р. У Києві з цієї нагоди відбулася
сесія загальних зборів АН УРСР33. В цьому сакралізованому
ритуальному  дійстві взяли участь провідні академичні вчені-

гуманітарії. Від Інституту археології виступив із доповіддю академік
П.П. Єфименко, а від ІІУ - Ф.П. Шевченко. Перший з них у своєму
виступові підкреслив, що: Праці товариша Сталіна з мовознавства
мобілізують нас на докорінний перегляд питань етногенезу і
спеціально питань слов янського етногенезу 33. Визначний український
історик Ф.П. Шевченко у своєму виступі зупинився на проблемі
походження та формування українського народу. Він, не зважаючи на
вже перемагаючу кон юнктуру, зробив із праць Й.В. Сталіна висновок,
близький до традиційної української історіографічної думки:
формування трьох східнослов янських народностей припадає на час
існування Київської держави, феодальна роздробленість лиш
прискорила цей процес. Ф.П. Шевченко піддав критиці нову концепцію
давньоруської народності  та, зокрема, погляди В.В. Мавродіна37.

К.Г. Гуслистий же з тих самих праць Й.В. Сталіна зробив
протилежні висновки. Цитатами із творів Й.В. Сталіна, він (як і
В.В. Мавродін, Б.О. Рибаков та ін.) створював ідеологічне прикриття
власним (якщо їх можна назвати власними) поглядам на
східнослов янський етногенез, фактично визнаючи існування
давньоруської народності33.

В плані на 1952 р. відділу історії феодалізму значилося
проведення трьох, тематично тісно пов язаних між собою, дискусій:
Формування російської, української і білоруської народностей , До
питання про єдиний древнєруський народ  та Етногенез східних
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слов ян 39. У звіті ж НУ за 1952 р. вказувалося, що в розділах 1-го тому
короткого курсу Історії УРСР , який готував відділ, на засадах
геніальних творів тов. Сталіна Марксизм і питання -мовознавства
розроблено питання про утворення древньоруської народності та
формування української народності 40, а, як ми знаємо, розділи, в яких
розглядаються дані питання, писав К.Г. Гуслистий. Взагалі, вся робота
К.Г. Гуслистого над своїми розділами для Історії УРСР  на початку
50-х рр. зводилася до врахування нових творів Й.В. Сталіна, саме в
тій частині розділів, де розглядалися питання етногенезу41. До цього ж
зводилися зауваги колег на засіданнях відділу, під час яких
обговорювалася робота над 1-м томом42.

Тут для К.Г. Гуслистого поєдналися два головних планових
завдання - робота над доопрацюванням розділів Короткого курсу  та
розробка проблем українського етногенезу. І те, і те доопрацьовувалося
в світлі творів тов. Сталіна . Більше того, вказана вище брошура
Проблема походження української народності в світлі творів

тов. Сталіна Марксизм і питання мовознавства , була покладена в
основу докторської дисертації К.Г. Гуслистого Селянсько-козацькі
повстання на Україні в ІІ-й половині XVI - першій половині XVII ст. , яка
теж була одним із головних планових завдань для вченого43. Із
останнього факту зрозуміло, яке важливе значення для наукової
діяльності К.Г. Гуслистого в цей період мала дана брошура.
Підкреслимо, що вона вийшла в рік, який О.А. Удод вважає таким, що
найбільш характеризує надлом  і творчий спад  історика, бо в цей
рік, за О.А. Удодом, у К.Г. Гуслистого, начебто, не вийшло жодної
праці44.

В плані науково-дослідної роботи Інституту на 1952 р. у складі
досліджуваної проблеми Споконвічна дружба...  попередня
етногенетична тема К.Г. Гуслистого мала своє продовження у темі
Культурний рух на Україні в XVI - пер. пол. XVII ст. і подальше
формування українського народу . В ній планувалося висвітлити
процес подальшого формування українського народу в світлі праць

тов. Сталіна 45. По темі планувалося протягом 1952 р. написати 2 авт.
арк., і, таким чином, підготувати до друку ще одну брошуру. Але з того
нічого не вийшло, напевно, в зв язку із зайнятістю К.Г. Гуслистого над
доопрацюванням 1-го тому історії УРСР  ( його, як і решту авторів 1-го
тому офіційно звільнили від виконання інших завдань)45. А 3 березня
1953 р. помер і геніальний етномовознавець . Цікаво, що
доопрацювання 1-го тому планувалося закінчити якраз до 1 березня
1953 р.47
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Поєднання етногенетичної тематики з дослідженням питань
історії культури було цілком органічним для К.Г. Гуслистого, бо він від
початку своєї наукової діяльності звертався до студіювання різних
аспектів історії української культури. Його доробок в цій галузі,
визнання його фаховості, врешті, проявилися в тому, що
К.Г. Гуслистому було доручено написати підрозділ Культура України в
XVIII ст.  до VI го тому Истории СССР 48, що готувався в Москві, що
вчений виконав у 1952 р.49. Між іншим, К.Г. Гуслистий ще під час війни
брав участь у підготовці Історії української культури , яка так і не була
опублікована50. Саме в цей період він зав язав тісні стосунки з
керівником проекту - М.Т. Рильським, майбутнім директором
Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії51. Тобто,
перехід К. Гуслистого у 1954 р. до ІМФЕ лежав в спектрі його наукових
уподобань, пов язаних як із дослідженням етногенетичних та
етнографічних проблем, так і з інтересами у галузі історії української
культури. Але до цього ще було два роки плідної праці в ІІУ.

Таким чином, повернення К. Гуслистого в 1949-1952 рр. до
дослідження етногенезу українців в світлі праць тов. Сталіна  стало
початком його реабілітації  і поклало шлях до нового кар єрного
росту. Воно, як і, звичайно, вся його попередня праця в галузі
етнографії і української культури, підготовили К.Г. Гуслистому грунт
для переходу до ІМФЕ на високі керівні посади. Він відразу очолив
наукове й організаційне керівництво актуальним соціальним
замовленням - підготовкою історико-етнографічної монографії
Українці . Для цієї монографії вчений написав головний розділ -
Історико-етнічний розвиток українського народу в періоди

феодалізму та капіталізму. Утворення української народності та нації .
В характеристиці на К.Г. Гуслистого, що подало керівництво ІМФЕ у
1957 р. для присвоєння йому звання професора, сказано, що
переведення вченого із Інституту історії до ІМФЕ та покладання на
нього Президією АН УРСР наукового і організаційного керівництва
підготовкою історико-етнографічної монографії Українці  стало
можливим завдяки науковим творам і грунтовним знанням
К.Г. Гуслистого у галузі історії України, української культури і
етнографії 52. Тобто, перехід К.Г. Гуслистого з ІІУ до ІМФЕ зовсім не
був вимушеним, як безпідставно гадає О.А. Удод53, а відповідав
науковим зацікавленням і кар єрним прагненням вченого.
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Annotetion

The question of the famous Ukrainian historian K. Guslysty about
etnogeneze is considered on the basis of new archival materials. This
work K. Guslysty was doing during his cast years at the institute of history
of Ukraine.

The author points that new actualization of this problem was
connected with the publication of Stalin s works devoted to national question
in particular national and linguistic problems. This period of K. Guslysty life
and science activity especially clearing up the problem Ukrainian people
origin science career at the Institute of art criticism, folklore and ethnology.

Аннотація
В статті на основі нових архівних матеріалів розглядається

питання про дослідження відомим українським істориком, етнографом
К.Г. Гуслистим проблеми етногенезу українців. Цю роботу він
виконував в останні роки роботи в Інституті історії України.
Показується, що нова актуалізація цієї проблеми і характер її
висвітлення були напряму пов язані з виходом тогочасних праць
Й.В. Сталіна з національного питання, зокрема з питань
націомовознавства. Цей період в житті і науковій діяльності
К.Г. Гуслистого, насамперед висвітлення ним проблеми походження
українського народу в світлі праць тов. Сталіна , стали однією з
передумов подальшої наукової кар єри вченого, яка розгорнулася вже
в стінах Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології АН
УРСР.

1 Удод О.А. Кость Гуслистий - історик України. - К., 1998. - С. 100,127.
2 Науковий архів Інституту історії України (далі - НА НУ). - Оп.1. - од. зб. 127. - арк. 31.
3 Там само. - Од. зб. 133. - арк. 9.
4 Див., нашу розвідку на цю тему: Юсова Н.М. Концепція етногенезу східних слов'ян в

українській історіографії 30-х-40-х рр. XX ст. // Історія України: Маловідомі імена,
події, факти. Вип. 20-21. - К  2002. - С. 216-233.

5 Удод О.А. Вказ. праця. - С. 45-46.
6 Див.: НА ІІУ. - Оп. 1. - спр. 87. - арк. 1.
7 Див.: Постанова ЦК КП(б)У Про політичні помилки і незадовільну роботу Інституту

історії України Академії наук УРСР . 29 серпня 1947 р. // У лещатах тоталітаризму:
Інститут історії України НАН України (1936 - 1956 рр.) Зб. документів в матеріалів:
У 2-х частинах / Упоряд.: Р.Я. Пиріг (керівник), Т.Т. Гриценко, В.М. Мазур,
О.С. Рублов. К  1996. - Ч. II. - С. 80-89.

8 В цьому році він з цієї проблематики виступив з двома доповіддями (на кафедрі та
науковій сесії) та опубліковав статтю в Вопросах истории , див.: Дворниченко А.Ю.
Владимир Васильевич Мавродин. Страницы жизни и творчества. - СПб., 2001. -
С. 24; Мавродин В.В. Основные этапы этнического развития русского народа //
Вопросы истории. - 1950. - №4. - С. 55-70.

9 Див.: Удод О.А. Вказ. пр. - С. 46.
10 Там само. - С. 46.

445



НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КОСТЯ ГУСЛИСТОГО В ОСТАННІ РОКИ РОБОТИ
В ІНСТИТУТІ ІСТОРІЇ АН УРСР (1949-1952 рр.)

11 Див.: Інститут архівознавства Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського
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14 Там само. - Од. зб. 214-215, арк. 8.
15 Див.: Дворниченко А.Ю. Вказ. праця. - С. 24-25.
16 НА НУ. - Од. зб. 214-215, арк. 1.
17 Там само. - Арк. 7.
18 Там само. - Од. зб. 216, арк. 124.
19 Там само. - Од. зб. 262, арк. 4.
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машинописний чистовик (арк. 1-2). Див.: Ф. 32, оп. 1, од. зб. 5. - Гуслистий К.Г. Про
термін Русь , Україна , Україна-Русь . - Арк. 1-5. Архівні працівники безпідставно
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радянської історичної науки // Наукові записки ІІУ. - Т. 4. - К., 1952. - С. 3-12.
24 Там само. - С. 8.
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