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ПІДГОТОВЧІ ЗАСІДАННЯ до міядасцшіліНАРної ДИСКУСІЇ
З МЕТОДОЛОГИ ЕТНОГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

«У СВІТЛІ СТАЛІНСЬКОГО ВЧЕННЯ ПРО МОВУ І НАЦІЮ»

Однією із форм затвердження ідеологічних доктрин в науці в умовах тоталітарного режиму,
зокрема доктрин, сформульованих Й. Сталіним, у другій половині 1940-х-на початку 1950-х рр.
стали так звані вільні  та творчі  дискусії. Серед таких дискусій найважливішу роль відігравали
диспути у середовищі вчених-гуманітаріїв, оскільки саме ці вчені (передусім - історики) найбільш
співпрацювали з чиновниками від ідеології в роботі зі створення світоглядних уявлень про минуле і
сучасне народів СРСР. Особливе ідеологічне місце серед наукових дисциплін у ті часи займала
етногенетика. Гї суспільно-політична значущість обґрунтовувалася там, що від обставин походження
народів нібито залежить «обличчя» та «вдача» сучасних націй1. Якщо, наприклад, ці обставини
сумнівні, то (згідно з російським вченим М.Ломоносовим) безчестя, що падає на давніх мешканців
від презирства до них, здебільшого падає також і на сучасний народ 2.

До числа найважливіших завдань у галузі етногенезу належало продовження й поглиблення
вивчення походження великого русского народа , а також споріднених із ним інших слов янських
народів. Актуалізація цих питань пов язувалася із завданням боротьби з антинауковими,
расистськими й космополітичними «теоріями» етногенезу, що розповсюджені в буржуазних країнах
(особливо в США та в Англії) 3. Політичними і науково-теоретичними передумовами, які створили
необхідне підґрунтя для нової хвилі актуалізації й активізації етногенетичних досліджень у СРСР на
початку 1950-х рр., слід віднести проведення вільної  лінгвістичної дискусії з приводу вчення академіка
М. Марра й сталінські статті з питань мовознавства, що з явилися під час її проведення. У контексті
розв язаної ідеологічної кампанії, пов язаної з викоренням залишків хибної  теорії М. Марра, статті
Й. Сталіна з невблаганністю визначили характер методологічної перебудови етногенетаки.

У сталінський період радянської історії етногенетична проблематика, кілька разів набувала
посиленої актуальності, проте, при цім, кожного разу, загальнотеоретичні питання залишалися не до
кінця вирішеними. Однією з найважливіших акцій під час останнього «сплеску» актуалізації стала
підготовка і проведення під час об єднаної наради академічних інститутів гуманітарного профілю
дискусії з методології етногенетичних досліджень «у світлі Сталінського вчення про мову і націю»
(фігурує саме така повна назва4), котра відбулася 29 жовтня - 3 листопада 1951 р. Підготовка цієї
наради академічним керівництвом проявилася, зокрема, в організації і проведенні серіїзасідань, в
яких брали участь представники різних гуманітарних д исциплін, причетних до розробки етногенетичних
питань. У даній статті розглянемо сутність дискусій на цих підготовчих засіданнях. У науковій літературі
це питання ще не висвітлено, тому основним джерелом для реконструкції подій є архівні матеріали.
На жаль, поки що, віднайдено лише одну справу, де містяться протоколи цих підготовчих засідань (а
саме - чотирьох перших), проведених упродовж 8 лютого -19 березня 1951р.5

У загальному річному звіті Відділення історії і філософії {далі - ВІФ) сказано, що процес
підготовки об єднаної наради з методології етногенетичних досліджень тривав півроку (насправді,
як це можна легко підрахувати, дев ять місяців). Запей період було проведено, зокрема, 14 спеціальних
підготовчих засідань «на яких в обстановці творчих диспутів, були піддані обговоренню тези всіх
доповідей»6. Основна робота з підготовки дискусії була покладена на Інститут етнографії7. Перше
засідання із серії підготовчих нарад відбулося 8 лютого 1951 р.8 і в його роботі, згідно зі списком
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присутніх, брало участь 17 науковців9. Це - представники академічних інститутів - мови, сходознавства,
етнографії, історії та історії матеріальної культури. З поміж них, слід назвати таких відомих та
авторитетних фахівців у своїх галузях, як мовознавці й історики мови - Б. Горнунг, В. Левін ,
Г. Санжеєв; етнологи-М. Левін, С. Токарев, С. Толстов; історики і археологи-Б. Греков, А. Насонов,
П. Третьяков, О. Удальцов та ін.

Головуючий на цьому першому зібранні науковців директор Інституту етнографії С. Толстов у
вступній промові окреслив коло проблем, котрі потребують висвітлення у доповідях, це- археологічні,
етнографічні, лінгвістичні, антропологічні джерела та їх взаємозв язок з проблемами етногенезу.
Наголошувалося, що опиратися при студіюванні кожної з проблем потрібно передусім на джерела.
На думку вченого, варто, було б, уже в березні провести дискусію, розпочавши її з загальних проблем,
а лише опісля науковцям слід розгорнути цілу серію окремих диспутів, базуючись на заздалегідь
підготовлених доповідях, залучивши по можливості і науковців з «периферії»10.

Після виступу С. Толстова, Г. Санжеєв і Б. Горнунг запропонували запросити до участі в роботі
офіційних представників ВІФ та Відділення літератури та мови Президії АН СРСР11. А. Насонов
поставив слушне запитання на предмет того, чого очікують від дискусії самі науковці: «чи повинна
дана дискусія вирішити всі проблеми, пов язані з проблемою етногенезу»12. На що С. Толстов резонно
відповів: хоч і важко сказати, які саме питання отримають своє вирішення, однак буде зроблена їх
постановка. До розмови пристав П. Третьяков, зробивши акцент на гострій потребі диспуту, і довів
до відома усіх, що Президією дочасно затверджені можливі результати у вигляді запланованого
збірника доповідей13. Дискусії з етногенезу на думку археолога, «справа ... дуже болюча і дуже
серйозна.. .»14. Цей диспут повинен обов язково мати відкритий, широкий формат, із залученням
спеціалістів з інших міст. П. Третьяков підкреслив, що навіть в АН, як правило, науковці не знають
думок один одного. (Цікаво, що це ж саме зазначив ще О. Удальцов на найпершій нараді з питань
етногенезу у вересні 1938 р.15).

Зупинившись на методиці проведення дискусії, П. Третьяков запропонував інший механізм
порівняно з С. Толстовим. Археолог вважав (як, на нашу думку, цілком слушно) більш доцільним
той шлях, коли вчені представлять ґрунтовні доповіді якраз з окремих невеликих питань із сфери
етногенезу, а вже опісля проведення обміну думками, можна було б підійти до вирішення
узагальнюючих проблемних питань. У цьому П. Третьяков був підтриманий Г. Санжеєвим, який
також наголосив на тому, що потрібен постійний тісний взаємообмін думками між представниками
академічних інститутів. А зважаючи на ситуацію в царині етногенетики, коли спільна робота тільки-
но розпочинається, планувати проведення наміченої комплексної наради на кінець березня (як
пропонував С. Толстов) - це занадто рано16. (Прикметним є пасаж стосовно того, що «спільна
робота тільки-но розпочинається». Адже слушним в такому разі є питання - а що ж робили
етногенетики з вересня 1938 р., коли відбулася перша нарада з питань етногенезу, під час якої і було
вирішено про необхідність створення міждисциплінарної спеціальної комісіїякраз для координації
спільної роботи представників різних галузей гуманітарних наук у сфері етногенезу?17).

Наступний виступаючий мовознавець Б. Горнунг, який брав участь ще у сесіях (зазначеної
вище) міждисциплінарної спеціальної комісії з питань етногенезу під час Великої Вітчизняної війни18
(він же і згадав під час свого виступу про роботу цієї комісії), також наголосив, що ця «наша сесія
лише початок роботи», і не слід покладатися на намічену дискусію як на якийсь підсумок (як про це
прохопився П. Третьяков), атому «ми не повинні згладжувати гострі кути»19. Дещо пізніше (в ході
обговорення), Б. Горнунг вказав на непорозуміння між лінгвістами й археологами щодо етнічної
трактовки деяких археологічних культур. У зв язку з цим, він зазначив, що: «Якщо ми не з ясуємо
такі неясності, це не буде сприяти успіху дискусії»20.

У своєму виступі історик А. Насонов підтримав і П. Третьякова, і Г. Санжеєва, і Б. Горнунга в
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тому, що лише через постановку окремих питань дослідницького порядку можливо досягти
позитивних результатів, а тому майбутній диспут - не підсумок, а лише початок роботи і попередні
до дискусії засідання потрібні не задля того, щоби якось там домовитися, а власне для консультацій.
Либонь, чи не найяскравішим свідченням заплутаності в етногенетичній сфері, можуть слугувати
слова представника мовознавців Б. Серебряникова: «Якщо ми так (без підготовки) зберемося, то
буде мордобій, тому що ми погано поінформовані в елементарних питаннях різних спеціальностей»21.
Ситуація ще більш ускладнюється тим, що як зазначає вчений, після виступу Й. Сталіна на сторінках
газети «Правда» і виходу його книги «Марксизм і питання мовознавства», так і не з явилося конкретних
досліджень з етногенезу, які б ілюстрували положення вождя на фактичному матеріалі.

Вже з виступів названих науковців, зрозуміло, що учасники наради реально усвідомлювали
складність вирішення теоретичних питань у галузі етногенетики і розуміли, що справжнє наукове
розв язання поставлених завдань потребує кропіткої роботи, а не «компанійського» підходу, коли,
заради швидкого досягнення результатів, про які можна було б формально відрапортувати (допоки
є політична актуалізація), вчені «домовляються» чи «згладжують гострі кути». Очевидно, що в
останньому випадку, це був би не науковий компроміс, а кон юнктурний і політично «безпечний»
консенсус (адже, прикриття колективним авторитетом убезпечувало б від відповідальності),
побудований на основі суто схоластичного потрактування відповідних сталінських теоретичних
положень. Утім, не слід думати, що учасники наради допускали можливість застосування якоїсь
іншої методології, ніж та, що її надавали праці Й. Сталіна з національного питання. На цей момент
звернув увагу Б. Серебряников, зазначивши, що аж ніяк не йдеться про зіткнення двох світоглядів,
оскільки магістральна лінія в аспекті вивчення етногенетичних проблем уже закладена працями
Й. Сталіна. Однак, не дивлячись на це, мовознавець прогнозував жорстку полеміку, водночас,
висловлюючи побоювання: «не те страшно, що будуть різночитання, а те, що основні проблеми
можуть випасти»22. Задля попередження останнього інший представник Інституту мовознавства
В. Левін (теж, до речі, у минулому учасник сесій комісії з етногенезу23) запропонував попередньо
прилюдно розглядати доповіді в стінах інститутів24.

До обговорення процесу підготовки запланованої дискусії долучився і О. Удальцов. Найперше
вчений наголосив (в котрий раз!) на тому, що тільки об єднаними зусиллями працівників різних
спеціальностей можна досягти успіху. Вирішити ж проблему силами однієї окремої дисципліни,
скажімо археології, він не вбачав за можливе. Втім, на його думку, оскільки є загальна методологія (в
археологів, етнографів, істориків тощо) для етногенетики, то потрібна одна основна методологічна
доповідь. Вчений також не вважав, що дискусія буде підсумковою, але її завдання полягає в тому,
щоби намітити розв язання ряду питань «в дусі вказівок товариша Сталіна». О. Удальцов особливо
зробив акцент на тому, що висхідною позицією є праці Й. Сталіна, і навіть з огляду на це потрібна
одна загальна методологічна доповідь, а вже потім оголошувати тези по окремим питанням (для
прикладу вчений навів необхідність розгляду проблем слов янського етногенезу та індоєвропеїстики).
Історик визнав за раціональну пропозицію А. Насонова про те, що слід проводити взаємні консультації
спеціалістів для підготовки доповідей25.

Під впливом реплік та публічних міркувань науковців головуючий на засіданні дещо змінив
власну думку. Так, бажаючи підвести певний підсумок першому підготовчому засіданню, С. Толстов
згодився з тим, що йдуть пошуки, атому така ситуація, коли констатується безліч прогалин, цілком
природна річ. Він звернув увагу на те, іцо хоча «Й. Сталін підказав (курсив - Н.Ю) рішення, але
вони ще не подані»26 (інакше кажучи, загальнотеоретичні і частина конкретних завдань етногенетики
ще не розв язані). На думку  етнолога, диспути повинні привести до «загальної д ля радянської науки
лінії»27. А от для цього і потрібне широке обговорення, адже, як він слушно зауважив, в жодному
разі не можна «заганяти в підпілля» неузгодження. Однак, при цьому, слід сформулювати справжні
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концептуальні суперечності, а також ті, які викликані елементарною необізнаністю чи просто
специфічним потрактуванням тієї чи іншої проблеми.

Для налагодження продуктивної робота науковців з метою якнайкращої підготовки дискусії
С. Толстов запропонував організувати спеціальну комісію; членами цієї інституції повинні стати
представники від академічних установ гуманітарного циклу28. Основний шлях підготовки
комплексного диспуту мусить оформитися у вигляді поетапного обговорення тезисів доповідей.
Проте, на поточний момент, директор Інституту етнографії не бачив такої людини, яка зуміла би
достойно репрезентувати основну методологічну доповідь з проблем етногенезу, оскільки до сих
пір така проблема взагалі ще не ставилася як одне ціле для всієї гуманітаристики. Лише після
проведення наміченої сесії можна буде зробити таку доповідь. Зате на дискусію зобов язані винести
окреслені вище питання. С. Толстов висловив реальне занепокоєння з приводу того, що «якщо ми,
домовимося... про слов янський етногенез», то зостанеться чимало питань походження інших
етнолінгвістичних груп. Резюмуючи, етнолог наголосив, що термін проведення диспуту не можна
переносити на надто невизначений час, і скоріше за все доцільно його провести у квітні (насправді,
дискусія відбулася аж восени). Стержневе питання, що потребує термінового вирішення, він вбачав
у поясненні походження лінгвістичних груп народів; вже навколо цієї проблеми можна нанизувати
і всю сукупність етногенетичних завдань29.

Далі між науковцями виникли перемовини з приводу етногенезу східних слов ян. Зініціював їх
А. Насонов, сказавши наступне: «В розробці проблеми походження руського народу [він мав на
увазі саме народ - предка східних слов ян - Н.Ю.] багато спірного»30. Тому вчений висловив
побажання, щоби ці питання отримали належне висвітлення, при цьому слід особливу увагу приділити
більш давнім періодам, де труднощі при потрактуванні тих чи інших фактів, як і в їх фіксації,
збільшуються. С. Толстов підтримав історика, наполягаючи на тому, щоби акумулюючою ланкою
всіх доповідей була поставлена проблема груп народів, об єднаних спільністю мови, а в цьому
випадку і слов яни також не залишаться обділеними увагою. З пропозицією А. Насонова
солідаризувався й Г. Санжеєв. П. Третьяков, який вже чимало доклав зусиль для розв язання питань
слов янського етногенезу, у короткій репліці констатував, що проблема слов янської спільності не
розробляться у взаємозв язку на різних стадіях етногенезу: етап роду - етап племені - етап народу31.
Зауважимо, що в цій репліці фактично пропонувалася постановка досить місткого і цікавого питання
(в плані, наприклад, вирішення проблеми спільності давньоруської народності, що тоді набувало
гострої актуальності): фахівцям варто відстежити тяглість спільності кожного з слов янських народів.

Якщо ж вести мову про першочергову актуальність тих чи інших проблем етногенезу, то поза
конкуренцією на початку 1950-х рр. була проблема давньоруської народності32. (Український
археолог В. Довженокзазначав у 1952 р., що наукова постановка питання про давньоруську народність
уможливилась тільки після виходу праць Й. Сталіна з мовознавства33). На засіданні, що його
розглядаємо, коли назапитання С. Толстова, чи представники інститутів можуть наразі запропонувати
теми своїх майбутніх доповідей, першою і на той час єдиною запропонованою темою - була тема,
що її назвав А. Насонов: «До питання утворення руської [тобто, давньоруської- Н.Ю.] народності»34.

Вважаємо, що було доцільним приділити стільки уваги саме першому підготовчому засіданню,
оскільки його протокол вповні дозволяє реконструювати критичну ситуацію, що склалася в
етногенетичній сфері, коли фахівці практично знаходилися на роздоріжжі, і поодинці, кожен у своїй
галузі, не наважувалися внести чіткі дефініції чи конкретні узагальнення стосовно вузлових моментів
етногенетики. Варто відзначити, що науковці досить відверто висловлювали своє занепокоєння з
приводу не достатньої розробленості як теоретичних, так і практичних проблем у сфері етногенетики.

Друге підготовче засідання було проведено, згідно з планом, 15 лютого 1951 р.35.
Представниками інститутів оприлюднювалися теми виступів та їх виконавці. Головними темами, що
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їх пропонували науковці, були теми зі слов янського етногенезу, передусім - з проблеми давньоруської
народності (відразу три теми!). Так, мовознавець Б. Серебреников повідомив, що з питання
походження «древньо-руської» народності підготує тезиси старший науковий співробітник
B. Сидоров36. А. Насонов оголосив, що від його сектору (феодалізму-//JO.) для участі в дискусії
визначений лише він, причому з темою: «До питання про утворення давньоруської народності»37 (в
даному випадку прозвучало саме такий варіант словосполучення). Тоді С. Толстов запропонував
додати до цієї групи доповідачів ще і Б. Рибакова, який теж готує тези про утворення давньоруської
народності38 (на археологічному матеріалі). Ця проблематика, будучи найбільш значимою, до того
ж, уже спиралася на попередні розробки радянських науковців, у яких центральне місце займали
загальнотеоретичні конструкції стосовно утворення народностей. Однак, А. Насонов, сумлінно
підходячи до можливості вирішення головних завдань дискусії, виразив сумнів стосовно відповідності
своєї майбутньої доповіді, що мала базуватися на історичному матеріалі давньоруської доби (XI-
XIII ст.), загальнотеоретичним підходам заявленим на дискусію. Проте, С. Толстов знову наголосив
на тому, що подібні теми якраз прийнятні.

На цьому ж засіданні визначився і блок доповідей з проблематики слов янського етногенезу
взагалі. Так, П. Третьяков зголосився підготувати тези «Про походження слов ян за новітніми
археологічними даними», а антрополог Т. Трофимова (Інститут етнографії)-«Походження слов ян
у світлі даних антропології». Від мовознавців з цієї проблематики доповідь мав підготувати
C. Бернштейн. Водночас О. Удальцов сказав, що планують долучитися до диспуту і археологи
С. Кисельов та А. Арциховський, а він сам доповість про можливості, що їх надають матеріали
археологічних досліджень для вирішення проблем етногенезу39. Загальнотеоретичну промову,
подібно до О. Удальцова, мали підготувати і в Інституті мовознавства, але колективну. Найбільш
адекватно, у відповідності до завдань дискусії, підійшли до справи етнологи М. Чебоксаров і
С. Токарьов, назвавши свій майбутній виступ: «Методологія етногенетичних досліджень на
етнографічному матеріалі в світлі Сталінського вчення про націю і мову»40.

Повільний хід підготовки до дискусії, що виявився на другому засіданні, спонукав С. Толстова
(нагадаємо, що директор Інституту етнографії наполягав на проведенні диспуту вже у квітні 1951 р.)
просити присутніх підготувати для обговорення тези доповідей на наступне засідання41, як це він
пропонував ще на першій нараді. Необхідно також зазначити, що з даного протоколу стає відомим,
що пропозицію мовознавця В. Левінапроте, щоби попередньо доповіді заслуховувалися в інститугах,
вже частково почали виконувати в Інституті етнографії42.

Третє засідання з підготовчого циклу стосовно дискусії з методології етногенетичних дослід жень
«в світлі сталінського вчення про націю і мову» відбулося 14 березня 1951 р.43; у ньому взяли участь
14 науковців, з-поміж яких були А. Насонов, С. Толстов, М. Чебоксаров (Інститут етнографії),
С. Токарьов (Інститут етнографії), Г. Санжеєв, а от О. Удальцов цього разу не значився у контрольному
листку44. Наразі були заслухані і обговорені тези теоретичної доповіді антрополога М. Левіна (Інститут
етнографії) під назвою «Антропологічний матеріал як джерело до вивчення питань етногенезу». В
цілому ці тези не викликали у присутніх науковців заперечень.

Невдовзі була скликана і четверта нарада (19 березня 1951 р.); кількість присутніх дещо
збільшилася - до 19 осіб45. Дане засідання цікаве тим, що на ньому після запитання О. Удальцовим
тез майбутньої доповіді - «Археологічні джерела для вирішення проблем етногенезу», відбулося
досить жваве їх обговорення. Найбільш спірним виявилося питання щодо співвідношення
археологічних культур і народностей. Так, С. Токарьов висловив сумнів з приводу тези «одна культура
- один народ», адже буває і так: різні культури можуть відповідати одному народові46. З іншого
боку, як зазначив науковець А. Брюсов, археологічна культура може відповідати декільком племенам,
і навіть споріднені племена можуть брати свій початок від різних культур. У дану справу, на його
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думку, внесли плутанину М. Марр та його послідовники47. (Нагадаємо, що згідно з вченням
М. Марра, давні археологічні культури не слід ототожнювати з лінгвістичними спільнотами. Взагалі,
на думку цього академіка-лінгвіста, не варто взагалі ототожнювати етнос чи мовну спільність з
якою-небудь етнічною культурою48). Представники ІІМК, у зв язку з цим, спробували дати
узагальнююче визначення археологічної культури, що її ознаками є: археологічна культура з
етнічними групами не співпадають; ряд різноманітних племен цілком можуть мати повністю однакову
культуру; науці відомі великі культури, що охоплюють не спорідненні племена і водночас спорідненні
племена, на які накладаються різноманітні культури49. Однак О. Удальцов застеріг дослідників від
наступного: якщо, не визнавати, скажімо, у скіфський час, поміж археологічними культурами та
етнічними спільностями певних збігів, то доведеться вводити нові поняття - археологічного племені
та археологічної народності50.

Головуючий на засіданні, директор Інститут етнографії С. Толстов, зі своєї сторони, нагадав
присутнім про те, що Й. Сталін застерігав проти перенесення специф ічних явищ мови на народність.
У зв язку з цим, на думку етнолога, постає дилема: як слід розуміти асиміляцію родовою мовою
другої родової мови, а опісля переростання її в мову племені, а надалі й народності. Директор
Інститут етнографії в тезах доповіді О. Удальцова запримітив досить вільний парафраз даного
сталінського постулату. Зауважимо, що й відповідь археолога прозвучала не чітко, а надто вже плутано,
і у підсумку О. Удальцов визнав факт: він не знає, як вірно прикладати сталінську аксіому при
потрактуванні конкретного матеріалу51. Кінцевий вердикт зібрання науковців щодо тез О Удальцова
полягав у тому, що вони повинні пройти всебічний розгляд у стінах Інститут історії матеріальної
культури52.

А. Брюсов звернув увагу присутніх на те, що не тільки в О. Удальцова, але й у інших вчених, з
тезами яких він ознайомився, неабияк відчутна одна спільна вада: недостатня їх виразність53.
А. Брюсов, ймовірно, мав на увазі те, що вчені намагалися ухилятися від однозначних і чітких
формулювань при описі тих чи інших етногенетичних механізмів, а, тим більше, відтворення певних
дефініцій. Основною причиною такого стану речей, як припускаємо, був острах взяти на себе
відповідальність за дану справу, оскільки їх формулювання могли бути потрактовані як такі, що не
відповідають суті сталінських постулатів. Зауважимо, що останні викладені були досить загально і
при застосуванні до конкретних випадків етногенезу їх можна було розуміти подібно до пророцтв
давньогрецького дельфійського оракула, тобто інтерпретувати по-різному.

Вище вже було сказано, що у річному звіті ВІФ йдеться про 14 підготовчих засідань до головної
методологічної сесії представників академічних інститутів «у світлі сталінського вчення про мову і
націю». Очевидно, що якби віднайшлися в архівосховищах протоколи ще десяти засідань, то можна
було б скласти більш повноцінне і репрезентативне уявлення про хід підготовки до заключної наради-
дискусії; зокрема, як зазначалося, попередньому розгляду були піддані всі тези доповідей, а тому
матеріали їх обговорення на підготовчих засіданнях, можливо виявили би окремі цікаві нюанси.
Втім, як думаємо, і віднайдений матеріал дає певне уявлення про тогочасні обставини і перипетії з
організацією дискусійної сесії з методології етногенетичних досліджень.

Таким чином, в ході підготовчих засідань, що нами розглянуті, було висунуті і погоджені головні
теми для майбутнього обговорення під час сесії. Серед них, найперше місце займали питання
етногенезу слов янських народів, передусім - російського і давньоруської народності, що відповідало
ідеологічним запитам компартійного керівництва. На цих засіданнях були розглянуто тези ряду
доповідей, що науковці мали виголосити на сесії. Полеміка під час цих розглядів свідчить з однієї
сторони про тогочасну не розробленість теорії етногенетики, зокрема, про неусталеність багатьох
етногенетичних понять, а з іншої- про певну свободу наукових диспутів (у допустимих рамках нової
сталінської парадигми в галузі виникнення і розвитку мов і народностей), адже, якби така теорія була
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розроблена і освячена  ідеологічними керманичами, то вона обов язково в тих умовах стала б
догмою і подальші дискусії, скоріше за все, носили б зовсім обмежений характер. Окрім використаних
у даній статті матеріалів є й інші джерела, що можуть допомогти висвітлити процес підготовки до
методологічної дискусії. В хронологічному діапазоні вони ніби являються продовженням тих заходів,
що нами були розглянуті. Очевидно й таке: є сенс оформити ці джерела в окрему статтю і, таким
чином, розкрити всі моменти підготовки до сесії.

'  Див.: СлёзкинЮ. Н.Я. Марр и национальные корни советской этногенетики//Новое литературное обозрение.
- 1999. - №36 (2). - С. 48.
2 Там же.

I Див.: Резолюция этнографического совещания при Институте этнографии АН СССР с участием представителей
союзных и автономных республик, состоявшегося в Москве с 23 января по 3 февраля 1951 года// Советская
этнография. - 1951. - №2. - С. 232.
4 Див, напр.: АРАН. - Ф. 457. - On. 1. - Ед. хр. 180. - Л. 19.
5 А РАН. - Ф. 142. - On. 1. - Ед. хр. 363. Протоколы подготовительного совещания по методологии
этногенетических исследований. 8 февраля - 19 марта 1951 г. - 33 л.
6 Там же. - Л. 19.

7 Греков Б. Д. За осуществление задач, поставленных И.В. Сталиным в его работе «Марксизм и вопросы
языкознания». - С. 320.

"АРАН. - Ф. 142. - On. 1. - Ед. хр. 363. - Л. 1-11.
9 Там же. - Л. 11.

Там же. - Л. 1.

II Там же. - Л. 1.

12 Там же. - Л. 1.

11 Так, здача матеріалів наради з методології етногенетичних досліджень до редакційно-видавничого відділу
планувалася як реальна на четвертий квартал 1951 р. - Див.: Там же. - Ф. 457. - On. 1. 1945-1957 гг. -
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