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УЧАСТЬ КОСТЯ ГУСЛИСТОГО В РОЗРОБЦІ КОНЦЕПЦІЇ
ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ

Концепція про давньоруську народність виникла в українській
радянській історичній науці в контексті розробки планової теми
Інституту історії України АН УРСР (далі - НУ) Проблеми походження
української народності та формування її в націю . Ця концепція
стала складовою частиною, так званої теорії возз єднання  України
з Росією. Тому, з огляду на чергову ювілейну  дату, мабуть, варто
звернутися до розгляду перших візій проблеми.

Як відомо, концепція про давньоруську народність після виходу
в січні 1954 р. тез ЦК КПРС набула офіціозного статусу, що
позначилося на творчому дослідженні проблеми. Зокрема, в
радянській медієвістиці запанувала думка про завершеність
формування цієї етноспільноти в давньоруську добу. А між тим, в
ранніх розвідках фундаторів даної концепції помірковано
акцентувалося, що давньоруська народність знаходилася в стадії
формування і що вона так ніколи й не була сформована.

З іншого боку, в пострадянську добу концепція піддалася
різкому й вульгаризованому осудженню, принижуючих найменувань
на кшталт псевдонаукової конструкції , ідеологічного міфу  тощо1.
Іноді стверджується, що деякі дослідники радянської доби, які брали
участь в розробці даної теорії, взагалі не визнавали існування
давньоруської народності, хоча й розробляли цю теорію. Наприклад,
саме так пише В. Д. Баран про К. Г. Гуслистого2. Інший сучасний
дослідник - О. А. Удод, в свою чергу, долучається до спрощення
історіографічного процесу розробки цієї теорії, даючи зрозуміти,
що той же К. Г. Гуслистий почав займатися даною проблематикою
з початку 50-х рр. XX ст.3. Однак, саме О. А. Удод вперше визначив
необхідність ґрунтовного дослідження такої неординарної
особистості, яким був К. Г. Гуслистий.

Наведені історіографічні приклади цілком ілюструють потребу
об єктивного дослідження першопочатків формування теорії. Тобто,
наразі є актуальним звернення до студіювання перших поглядів -
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розробок фундаторів теорії - на проблему. Вказані питання вже
частково розроблялися автором цієї статті4. В даному випадку,
звернемося до аналізу поглядів К. Г. Гуслистого на проблему
давньоруської народності; проблему, яку він студіював у контексті
розробки питання про походження української народності.
Найбільший інтерес в цьому відношенні являють собою егногенетичні
розвідки К. Г. Гуслистого 1946-1947 рр., що ніколи не були
опубліковані й не відомі широкому науковому загалу. Вони
зберігаються в особистому фонді вченого Інституту архівознавства
Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (далі - ІА НБУВ).

Як випливає із матеріалів фондів Наукового архіву НУ НАН
України (далі - НА НУ) та ІА ЦНБУВ, К. Г. Гуслистий розпочав
займатися етногенетичною проблематикою іще під час роботи в
Інституті історії України. Зацікавленість до зазначеної тематики він
виявляв майже від початку створення Інституту, але найбільш
активно він розробляв її в 1945-1947 рр., коли очолював відділ історії
феодалізму НУ, і про що практично не відомо.

Взагалі, внесок вчених ІІУ у розробку етногенетичної
проблематики в 1930-1950-х рр. залишається практично не
дослідженим.

А, між тим, саме вони, починаючи з кінця 30-х рр. XX ст.,
сформулювали нову концепцію про місце і роль Київської Русі в
історії східних слов ян (підтриману авторитетними істориками
Москви), а згодом концепцію про єдиний східнослов янський народ
Київської Русі (яка пізніше отримала назву - давньоруської
народності ) та тісно з ними пов язані положення про походження
українського народу5.

Нова концепція про місце і роль Київської Русі в історії східного
слов янства вперше була сформульована у першому випуску
Нарисів з історії України , який вийшов у 1937 р. за авторством
співробітників ІІУ К. Г. Гуслистого і Ф. О. Ястребова. Науковці
трактували Київську Русь як спільний початковий період історії
українського, російського й білоруського народів, випереджаючи
цим радянську російську історіографію в особі Б. Д. Грекова6.
Побіжно вони торкнулися й етногенетичних питань7.

Втім, соціальне замовлення на дослідження проблем
походження і формування трьох східнослов янських народностей
надійшло незадовго перед початком німецько-радянської війни.
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Провідним інститутом для виконання теми Походження української
народності і формування її в націю  став напередодні війни НУ,
зокрема, - відділ історії феодалізму. У перспективному плані НУ,
розрахованому на початок 40-х рр., передбачалося розроблення
даної міжінститутської (разом з іншими інститутами Відділу
суспільних наук) комплексної проблеми8. В плані для НУ намічалося,
зокрема, вивчення спадщини класиків марксизму-ленінізму щодо
визначення самого поняття народність . В цю інститутську тему
також включалось окреме дослідження з означеної проблематики
часів Київської Русі та висвітлення історіографії з питання
походження народності 9. Керівником теми назначався відомий
дослідник соціально-економічної історії Київської Русі та тогочасного
права - член-кореспондент АН УРСР С. В. Юшков10. У цього
вченого ще в загальному тематичному плані на 1939 р. значилося
написання монографії обсягом 10 аркушів під робочою назвою
Походження Київської Русі 11. Іншими виконавцями теми

призначалися М. Н. Петровський та К. Г. Гуслистий.
Під час війни з фашистською Німеччиною етногенетичні

дослідження в СРСР взагалі прискорилися. З працями по етногенезу
слов янства виступили провідні вчені - А. Д. Удальцов,
М. С. Державін, В. І. Пічета, В. В. Мавродін. Зазначимо, що
А. Д. Удальцов і В. В. Мавродін були фундаторами теорії про
давньоруську народність. А В. В. Мавродін та В. І. Пічета займалися
також питаннями етногенезу відповідно російського та білоруського
народів12. В Україні розробку питань етногенезу українців реально
розпочав М. Н. Петровський та, ймовірно, як про це можемо судити
із зазначених архівних матеріалів, С. В. Юшков, хоча його
опублікованих праць з даної тематики не виявлено13. Формально
виконавцем теми значився К. Г. Гуслистий, але, як показують
матеріали його іменного фонду в ІА НБУВ та фондів НА НУ, реально
він зайнявся цією проблематикою не раніше 1945 р.

В роки 11-ої світової війни нацистська теорія та практика
спричинили актуалізацію ідей єдності слов янських народів, зокрема
єдності та спільності історичної долі українців, росіян і білорусів.
Пошуки цієї ж історичної єдності в минулому, в контексті походження
цих народів, закономірно привели радянських істориків до
створення теорії про єдину етноспільноту східних слов ян
давньоруського періоду. Одним із перших (у 1942 р.), розвиваючи
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погляди Б. Д. Грекова стосовно етнічної єдності руського  народу
доби Київської Русі, це зробив відомий український медієвіст
М. Н. Петровський (в 1942-1947 рр. - директор ІІУ). Його можна
вважати фундатором теорії давньоруської народності  в українській
історичній науці14.

Планова тема Походження української народності" була
продовжена й на наступний (1946-1950 рр.) п ятирічний термін15. З
початку 1945 р., раз у раз, на рівні декларацій піднімалося питання
про вирішення цієї проблеми15. Поява у роки війни й відразу після
неї низки праць по слов янському та східнослов янському
етногенезу (згадані праці А. Д. Удальцова, М. С. Державіна,
В. В. Мавродіна, В. І. Пічети тощо), на які можна було орієнтуватися,
зокрема, - в питанні походження й часу оформлення трьох
східнослов янських середньовічних народностей, давала змогу
К. Г. Гуслистому, який очолив у 1945 р. відділ історії феодалізму,
спираючись на столичні світила , врешті спробувати вирішити
проблему українського етногенезу. Саме К. Г. Гуслистий, як
випливає з архівних матеріалів, одразу ж після війни зайнявся
дослідженням проблем етногенезу та етнічної історії українців17.

Як показують матеріали фонду НА ІІУ, датувати початок
реальної роботи К. Г. Гуслистого над новою темою слід жовтнем
1945 р., коли необхідність її розробки, як планового завдання, знову
офіційно була підтверджена Вченою радою ІІУ18. На кінець року
К. Г. Гуслистий вже частково опрацював літературу питання19. Тема
стала перехідною на 1946 р. та й на всю повоєнну п ятирічку, як
планова тема для відділу. Наукова стаття під назвою Походження
українського народу  мала бути написана К. Г. Гуслистим до травня
1946 р.20 І, дійсно, десь в цей час вона була готова до друку21. В
другому кварталі 1946 р. вчений запланував виголосити на відділі
доповідь з аналогічною назвою22, а в другому півріччі виступити з
низкою науково-популярних лекцій (ум. Києві) на теми: Походження
українського народу  та Київська держава 23. У вересні 1946 р. в
газеті Радянська Україна  була навіть опублікована його популярна
стаття, де, в контексті висвітлення походження трьох
східнослов янських народностей, була, зокрема, дана одна із
перших спроб популяризації концепції про давньоруську народність
(у К. Г. Гуслистого: "древнєруський народ часів Київської Русі )24.
На липень 1947 р. було заплановано здати до друку брошуру
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Походження українського народу  обсягом 3 авторських аркуша25.
В цьому ж році К. Г. Гуслистий намірявся виступити з доповіддю на
тему До питання про походження українського народу" на виїзній
сесії відділу філософії АН СРСР, яка мала відбутися в Києві26. На
сесії планувалося заслухати, а потім обговорити три доповіді про
походження, окрім українського, іще двох інших східнослов янських
народів27. Це говорить про визнання авторитету К. Г. Гуслистого з
цього питання й про актуальність даної тематики. У звіті науковця
за 1947 р. сказано, що він таки виступив з цією доповіддю, але не в
Києві, а у Львові - на науковій сесії"28. Доповідь у звіті вказана як
стаття обсягом в два аркуша29 В особистому фонді К. Г. Гуслистого
зберігся один із чернеткових варіантів цієї доповіді. Що стосується
статті 1946 р., то її можливий машинопис, який нами віднайдено у
фонді, в цілому тотожний доповіді 1947 р.30 Чи була підготовлена
до друку брошура, запланована на цей же рік, наразі, не відомо.

Розглянемо основні моменти лише доповіді До питання про
походження українського народу , бо вона містить більш
розширений, порівняно із чернеткою статті 1946 р., матеріал.

У чернетці доповіді, після преамбули, К. Г Гуслистий констатує
в черговий раз, що вивчення проблеми походження українського
народу залишається одним із найбільш актуальних завдань
радянської історіографії31. Її можна розробити, на думку
К. Г. Гуслистого, лише спільними силами істориків, археологів,
лінгвістів, мистецтвознавців і літературознавців. Тому мета його
доповіді - лише накреслити ряд питань, які треба дослідити і дати
в міру змоги відповідь на деякі з питань 32. Взагалі ця доповідь, як
і чернетка статті 1946 р., по суті, є історіографічними працями.
Положення речників нерадянської історіографії К. Г Гуслистий
подає, хоча і критично, але без начіплювання образливих ярликів -
в об єктивістському  дусі, як незабаром почали називати такий
підхід партійні ідеологи. Зокрема, К. Г. Гуслистий розглядає праці,
які торкаються зазначеної проблеми, нерадянських  істориків:
українських-М. С. Грушевського, М. М. Кордуби, М. І. Костомарова,
С. Томашівського; білоруського - Є. Ф. Перського; російських -
О. Є. Преснякова, О. О. Шахматова тощо. Серед доробку
радянських вчених К. Г. Гуслистий виділяє праці Б. Д. Грекова,
М. С. Державіна, В. В. Мавродіна, В. І. Пічети, А. Д. Удальцова,
П. М. Третьякова та ін. Спираючись, таким чином, на попередній
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історіографічний доробок33, К. Г Гуслистий виокремлює свій погляд
на проблему утворення української народності. Значна частина
доповіді присвячена розгляду комплексу питань, що стосуються
існування єдиного руського або древнєруського народу  Київської
Русі. Ця концепція, що згодом набула статусу теорії, отримала в
радянській медієвістиці назву давньоруської народності .

Вслід за актуалізацією, К. Г. Гуслистий розглядає деякі
загальнотеоретичні питання. Кожний дослідник, в першу чергу,
повинен вирішити проблему понятійного апарату свого
дослідження. В даному випадку необхідно було визначитися з
етногенетичними термінами та дефініціями, зокрема, вияснити, що
таке народність, при яких умовах вона виникає, яке її місце в
етногенетичній ієрархії. На середину 40-х рр. XX ст., всі ці питання
не були ще в достатній мірі вирішені в радянській науці (якщо вони
взагалі можуть бути вирішені34). Ця обставина позначилася на тому,
що К. Г. Гуслистий, якось надто фрагментарно розглядає зазначену
термінологічну та дефініційну проблематику, не наважується
запропонувати щось своє. Взагалі, по всіх важливих дискусійних
питаннях, на яких він зупиняється в доповіді, вчений займає позиції
аналогічні поглядам найбільш авторитетних фахівців, насамперед,
столичних (згідно його вислову: поки не порадишся з московськими
істориками, не знаєш, де стати )36.

Довгий час проблема єгногенетичного понятійного апарату в
радянській науці аж ніяк не вирішувалася. Врешті-решт, у 1943 р.
вийшла стаття А. Д. Удальцова Теоретичні засади етногенетичних
досліджень , де вчений зробив спробу розібратися з егногенетичною
термінологією та дефініціями36. Як ісгорик-марксист А. Д. Удальцов
розв язує ці питання в соціально-економічній площині. К. Г. Гуслистий
зазначає, що дана проблематика докладно проаналізована
А. Д. Удальцовим, але український вчений не використовує
положення А. Д. Удальцова в своїй праці в достатній мірі. Російський
медієвіст, в свою чергу спирався (а вслід за ним і К. Г. Гуслистий) на
деякі праці Й. В. Сталіна, з національного питання, бо ж радянський
лідер від початку вважався у більшовиків експертом у цій галузі.
Й.В. Сталін дав, зокрема класичне (без лапок!) визначення для
нації37, яке постійно цитували всі радянські етногенетики багато років
поспіль. Наводить його і К. Г. Гуслистий. Що ж стосується
етнокагегорій народність  та народ , то Й. В. Сталін чітких визначень
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їм не дає, тому належно не окреслює ці аспекти в своїй доповіді й
К. Г, Гуслистий. Хоча А. Д. Удальцов такі визначення дає38.

Не виробленість егногенетичного понятійного апарата для
визначення попередніх до нації егноспільнот довгий час гальмувала
радянські дослідження з означеної проблематики. Окрім того, що
по цьому питанню не сказав свого останнього єдино вірного  слова
великий експерт  з національних проблем, в радянській історичній
науці ще не було остаточного розв язання іще низки, пов язаних з
цим, проблем. Маються на увазі, насамперед, проблеми
періодизації історії СРСР та, зокрема, періодизації феодального
ладу, а також проблема суспільно-економічного ладу Київської Русі.
Від вирішення цих проблем залежало (в нашому випадку), яка
спільнота етногенетичної ієрархії мала бути в Київській Русі
наявною, чи в якій стадії формування вона знаходилася. В працях
А. Д. Удальцова воєнної доби щодо означення етноспільноти
східних слов ян Давньоруської держави використовувалися терміни
народ  і народність 39. Більшість авторитетних радянських

істориків Київської Русі, - Б. Д. Греков, М. С. Державін, В. І. Пічета
та ін., дотримувалися терміну народ , але, особливо, не
переймалися проблемою його теоретичного наповнення. Однак,
інші, не такі авторитетні дослідники, які також займалися й
етногенетичною проблематикою, вимушені були орієнтуватися в
цьому питанні на корифеїв. Коли ж В. В. Мавродін у монографії
Утворення давньоруської держави  (1945 р.), де вперше була
поставлена проблема давньоруської народності, схилився до
терміну народність 40, то він зазнав критики. В одній із рецензій на
цю монографію, за авторством, М. Л. Рубінштейна, В. В. Мавродіну
було закинуто неправомірність використання терміну народність
щодо східних слов ян того періоду41.

Не знаючи, де стати , К. Г. Гуслистий в чернетковому варіанті
статті 1946 р. (ще до виходу рецензії М. Л. Рубінштейна) паралельно
застосовує обидва терміни: народ  та народність , а в чернетці
доповіді 1947 р. (де вже є посилання на дану рецензію і її цитування)
вчений схиляється до використання терміну народ . Цього ж року
і сам В. В. Мавродін публічно відмежувався від терміну народність
на користь іншого - народ 42.

В теоретичній частині обох своїх етногенетично-
історіографічних розвідок, К. Г. Гуслистий, окрім праць Й. В. Сталіна

409



УЧАСТЬ КОСТЯ ГУСЛИСТОГО В РОЗРОБЦІ КОНЦЕПЦІЇ "ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ

та А. Д. Удальцова, опирається також на праці мовознавця
М. Я. Марра. Саме глотогенетична теорія останнього довгий час
домінувала в радянській етногенетичній науці, по суті, підміняючи
собою, теорію етногенезу. На М. Я. Марра орієнтувалися також і
М. С. Державін, А. Д. Удальцов, В. В. Мавродін та ін. Теорія
М. Я. Марра домінувала до виходу в 1950 р. книги Й. В. Сталіна
Марксизм та питання мовознавства . Саме в цій праці великого
вченого , нарешті, було безпомільно вірно  обгрунтовано
теоретичну можливість використання терміну народність  в більш
широкому формаційному діапазоні43. Це дало змогу тому ж
В. В. Мавродіну знову запропонувати даний термін для означення
давньоруської етноспільноти44. Тоді ж його підтримав в цьому
питанні й А. Д. Удальцов45.

Визначившись із теоретичними питаннями, далі в доповіді
К. Г. Гуслистий коротко резюмує основні погляди дослідників на
етногенез східних слов ян в додержавний період. Тут він окремо
розглядає антську проблему ; проте якогось певного рішення їй
не дає, обмежуючись викладом точок зору ряду провідних
дослідників, в тому числі й М. С. Грушевського.

Після цього К. Г Гуслистий стверджує, що: На протязі VII-IX ст.
південні і північно-східнослов янські племена продовжували
консолідуватись в східнослов янську етнічну спільність (тут і далі,
виділено - Н.Ю.) яка в іноземних джерелах ІХ-Х ст. і виступає під
ім ям Росів, Русів, руського народу 46. Тут побіжно вчений з ясовує
питання про походження Русі. Він приєднується до домінуючої
радянської антинорманістської  точки зору про південне,
автохтонне походження Русі.

Аналізуючи літописні відомості про племінний склад східних
слов ян VIII-X ст, К. Г. Гуслистий підходить до висновку, що: Кожне
з цих племен мало свої особливості в мові і побуті, але в цілому всі
вони становили етнографічну спільність»47. Дійсно, якщо за
Й. В. Сталіним, плем я - це категорія етнографічна , то логічно
назвати конгломерат близькоспоріднених племен - етнографічною
спільністю . Втім, К. Г. Гуслистий приєднується до частини
дослідників, які стверджували виникнення, ще в ту добу, трьох
племінних груп або трьох культурно-історичних центрів східного
слов янства, які згодом стали передумовою формування трьох
східнослов янських народностей. Але перед цим, на думку
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К. Г. Гуслистого, вони пережили період спільного політичного життя,
що [ще більше] сприяло їх зближенню [ і консолідації в єдиний
руський (швидше) - народ, або? - народність] 48.

Детально розглядаючи Питання про єдиний руський народ
в Київській Русі  (так він називає окремий підрозділ доповіді)48,
синтезуючи думки й аргументи (як- pro , так- і contra ) попередніх
дослідників, вчений схиляється до визнання існування єдиного
руського народу  в Київській Русі. Дотримуючись поглядів
О. Є. Преснякова, Б. Д. Грекова та В. В. Мавродіна, К. Г. Гуслистий
теж вважає, що саме об єднання східнослов янських племен в
єдиній державі, Київський Русі, сприяло їх злиттю в єдиний руський
або давноруський багатоплемінний народ 50. Водночас він поділяє
думку М. С. Державіна та А. Д. Удальцова про те, що цей процес
злиття почався ще до утворення Київської держави. Тобто,
невисловлений нюанс теоретичних міркувань К. Г. Гуслистого
наближає нас до висновку, що саме держава прискорила даний
процес консолідації племен в єдиний народ51. Її роль, за
К. Г. Гуслистим, полягала в об єднанні східнослов янських племен
спільністю політичного, життя та інтересів, права, культури

(писемність, мистецтво), релігії (християнство), спільністю боротьби
проти зовнішніх ворогів 52.

Окремо від державного фактора єдності розглядає
К. Г. Гуслистий таку важливу ознаку етнічної спільності, як мова.
До мовних питань він звертається в різних місцях підрозділу і,
взагалі, доповіді. Вслід за іншими дослідниками (зокрема,
мовознавцем В. В. Виноградовим), він визнає наявність в Київській
Русі трьох спільних мов: східнослов янської або руської розмовної
(з місцевими діалектами); церковно-слов янської літературної та
тієї, що виникла на основі поєднання останньої з елементами живої
розмовної мови - давнєруської літературної мови 53. Втім, як
зазначає К. Г. Гуслистий, остання тільки складалася.

Розглядаючи іншу ознаку спільності - православну віру -
вчений наводить цікаву цитату із відомої праці М. І. Костомарова -
Думки про федеративний початок давньої Руси  (1872 р.):
Православна віра - каже М. і. Костомаров - створювала й

стверджувала вищу єдину народність замість окремішних 54.
К. Г Гуслистий теж визнає велику роль  релігійної єдності.
Приєднується він і до думки тих дослідників (Б. Д. Греков,
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В. В. Мавродін та ін.), які стверджували наявність у населення
Руської землі  національної самосвідомості55.

Вищенаведена підбірка поглядів К. Г. Гуслистого на проблему
існування єдиного руського народу  в Київській Русі загалом
достатньо ілюструє розуміння вченим сукупності ознак єдності й
спільності давноруського народу  саме в площині етнічної єдності.
Але, щоб не було сумнівів відносно цього питання, наведемо ширшу
цитату із даної доповіді, в якій К. Г. Гуслистий полемізує з
М. М. Кордубою. Схвалюючи останнього за правильну оцінку
Київського періоду  в історії українців, білорусів і росіян, а, зокрема,
за визнання ним загальноруської єдності  в той період,
К. Г. Гуслистий все ж зауважує: Проте Кордуба розуміє цю єдність
лише як єдність культурну, як єдину культурну сферу  і заперечує
створення етнічної єдності, злиття східнослов янських племен в єдину
народність і оформлення свідомості етнічної солідарності, єдності
Русі. З цією думкою Кордуби не можна погодитись. 55. Як бачимо з
контексту, К. Г. Гуслистий визнає етнічну єдність й етнічну
самосвідомість ( свідомість етнічної солідарності ) давноруського
народу  (= народності ). Однак, як і інші помірковані дослідники,
К. Г. Гуслистий не перебільшував ступеня єдності та стійкості цього
багатоплемінного  народу. Звичайно, не слід перебільшувати -

продовжує К. Г Гуслистий-ступінь злиття східнослов янських племен
в єдину народність. Це злиття не ліквідувало племен як
етнографічних категорій. Взагалі руська народність була недостатньо
консолідована 57. Процес її остаточного складання в період Київської
Русі, - пише в іншому місці К. Г. Гуслистий, - не завершився і не міг
завершитися 58. Причини цього вчений вбачає, згідно з
Б. Д. Трековим, у примітивності  державного об єднання, яке
розпалося на окремі феодальні князівства. Поступово нові суспільно-
політичні і культурні умови, - продовжує К. Г. Гуслистий, - обумовили
формування великоруської, української і білоруської народностей 59.

Подібно до своїх ранніх праць, К. Г. Гуслистий обстоює точку
зору про початок виникнення української народності (як і російської
та білоруської) в період феодальної роздробленості50. Вслід за
О. О. Шахматовим, О. М. Пипіним, Є. Ф. Карським, О. Є. Прєсняко-
вим та більшістю радянських дослідників, К. Г. Гуслистий вважає
часом остаточного сформування трьох народностей період, який
приблизно охоплює XIV-XV ст.51.
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Спадщина київо-руського періоду, його значення в історії трьох
східнослов янських народів тощо розглядається К. Г. Гуслистим
згідно виробленому ще з кінця 30-х рр. в радянській науці погляду62.

Жодне положення К. Г. Гуслистого про єдиний руський народ
Київської Русі  не можна назвати оригінальним (в порівнянні,
наприклад, із М. Н. Петровським), але в цілому зведені до купи  з
праць різних дослідників, вони створювали в деякій мірі самостійний
погляд на проблему єдиного древнєруського народу 63.

На жаль, з низки причин (здебільшого політичних), етногенетичні
праці К. Г. Гуслистого 1946 -1947 рр. не вийшли в світ. Пізніше, на
початку 50-х рр., коли вчений повернувся до дослідження проблем
етногенезу українців і в тому числі до проблеми давньоруської
народності, він почав з чистого аркушу ; так, ніби попереднього його
доробку не існувало. Ця обставина і спричинила до забуття  перших
дослідів вченого з даної проблематики в пізнішій історіографії64.

Annotation

This article dedicated to one of the first vision of the conception of
geopolitical ethnic community - Old Russian nationality - in historical
science of Soviet Ukraine. Among Ukrainian scholars Kost  Guslystyi
was one of the pioneers who investigated this problem. The author
analysed scientific developments of K. Guslystyi during 1946-1947. It
was shown that K. Guslystyi supported the idea of Old Russian
nationality , but at the same time he emphasized that Old Russian
nationality was only in the process of formation and as such didn t
formed.

Анотація
Стаття присвячена одній із перших візій концепції про

гіпотетичну етноспільноту-давньоруську народність- в історичній науці
УРСР Серед науковців-гуманітаріїв України одним із перших долучився
до розробки цієї проблематики К. Г. Гуслистий. В статті аналізуються
наукові розробки К. Г. Гуслистого 1946-1947 рр. Показується, що
К. Г Гуслистий, хоча й підтримував гіпотезу про існування давньоруської
народності, але акцентував увагу на тому, що вона знаходилася в стадії
формування й так і ніколи не була сформована.

1 Подібні найменування найбільше можна зустріти, наприклад, в історіографічних
вступах праць Л. Л. Залізняка. Див. про це: Юсова Н. М. Генеза концепту давньоруська
народність  в радянській історичній науці // Укр. іст. журн. - 2001 - №6. ~ С. 65.
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2 Баран В. Д. Давні олов яні. - К., 1998. - С. 151.
3 Удод О. А. Кость Гуслистий - історик України. - К., 1998. - Ć. 100, 127 та ін.
4 Юсова Н. М. Генеза концепту ... ~ С. 65-85; ЇЇ ж. Погляди істериків УРСР 30-х - поч.

40-х рр. на етнічні процеси в історії східних слов ян доби Київської Русі // Проблеми
історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук, пр., вип.6. - К., 2002. - С.
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Пор.: Там само. - Арк. 14 та арк. 15.
Там само. - Арк. 14.
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3 низки причин (на яких тут не будемо зупинятись) К.Г Гуслистий не розглядає доробок
М.Н. Петровського, присвячений даній темі.
Так само, до речі, сталося і у випадку з працями 1945-1946 рр. В.В. Мавродіна
Утворення давньоруської держави  та Давня Русь , де той вперше виклав свій погляд
на проблему давньоруської народності.
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