
Н. Юсова (Київ)

ЗАРОДЖЕННЯ ТЕОРІЇ ПРО ДАВНЬОРУСЬКУ НАРОДНІСТЬ
В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ СРСР

Питання про місце Київської Русі в історії трьох
східнослов янських народів і про характер етнічних процесів
Києво-руської доби, здавалось, знайшли в історичній науці
СРСР більш-менш задовільні відповіді. Однак, із здобуттям
незалежності України ці питання знову піддалися перегляду,
набуваючи іноді при цьому політичної заангажованості,
далекої, звісно, від справжньої науки.

Традиційна схема історії Росії, що склалася в
російській імперській історіографії до революції 1917 р.,
передбачала, з одного боку, належність Київського періоду
виключно до історії великоруського народу, а з іншого -
фактично стверджувала відрубність історії Володимиро-
Суздальської Русі та Московського князівства від Київської
Русії. Аргументи «великоросійських» істориків щодо
останнього випадку багато в чому розвинув видатний
український вчений, академік М.С. Грушевський. Він у своїй
роботі «Звичайна схема «руської» історії й справа
раціонального укладу історії східного слов янства» доводив,
що «Київська держава, право, культура були утвором однієї
народності, українсько-руської; Володимиро-московська -
другої, великоруської... Київський період перейшов не у
володимиро-московський, а в галицько-волинський ХНІ віку...
Общеруської історії не може бути, як немає общеруської
народності»2. Післяреволюційна радянська російська та
українська історіографія стояла на позиціях концепції
М.С. Грушевського. Прибічником цієї концепції був, зокрема,
неофіційний лідер істориків-марксистів 20-х-початку 30-

1 Пресняков А.Е. Образование великорусского государства. Очерки
по истории XIII-XV столетий. - Пг., 1918. - С. 1-26; Фроянов И.Я.
Киевская Русь. Очерки отечественной историографии. - Л., 1990. -
С.6-7.

2 Грушевський М.С. Звичайна схема руської історії й справа
раціонального укладу історії Східнього Слов янства // Статьи по
славяноведению. - С.пб, 1904. - Вып.1. - С.291-304.
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X років XX ст. М.М. ПокровськийЗ. Обидві концепції -
традиційна «великоросійська» та школи М.С. Грушевського
фактично заперечували належність періоду Київської Русі до
історії всіх трьох східнослов янських народів та ставили під
сумнів навіть відносну етнічну єдність «руського народу» в
Києво-руську добу.

Починаючи з праці М.Л. Рубінштейна «Нарис історії
Київської Русі» (1930)4, в радянській історичній науці
з являються спроби подолання крайнощів обох названих
концепцій. Колективними зусиллями радянських дослідників
була вироблена нова, більш поміркована й науково
обгрунтована, концепція щодо місця Київської Русі в історії
трьох слов янських народів Східної Європи та їх етнічного
утворення цієї епохи. Для означення етнічного утворення
східних слов ян епохи Київської Русі в радянській науці
утвердився термін «давньоруська народність». Історики
радянського часу виробили динамічний підхід до
давньоруської народності, як етнічної спільноти, яка
переживала процес становлення. В тогочасній науковій
літературі склався погляд на давньоруську народність,
базовим критерієм якого є, насамперед, спільність мови, що
зберігала при цьому місцеві діалектні відмінності.
Узагальнюючи теоретичні викладки радянських вчених,
можна сказати, що для давньоруської народності є
характерними: спільність території, що співпадає з
політичною спільністю у формі Давньоруської держави; певна
економічна спільність, єдність матеріальної й духовної
культури, релігії; одинакові традиції, звичаї, звичаєве право,
закон і суд, військовий устрій; спільність інтересів у боротьбі з
зовнішнім ворогом. Всі радянські дослідники також приділяли
велике значення національній свідомості єдності Русі,
самосвідомості і почуттю патріотизму. Було встановлено, що
давньоруська народність являлася спільним предком трьох
більш пізніших слов янських народностей - руських,

3 Фроянов И.Я. Вказ. праця. - С.7; Залізняк Л. Де, як і коли виникла
давньоруська народність (До 50-річчя проблеми) // Пам ять століть. -
1998.- №6. - С.5.

'' Рубінштейи М.Л. Нариси історії Київської Русі. - Харків-Одеса,
1930.-С.79.
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українців, білорусів5. Однак, як зазначає І.Я. Фроянов, всі
проблеми, що відносяться до концепції «давньоруської
народності», не були остаточно вирішеніб. Колективний
доробок радянських вчених - дослідників давньоруської
народності, - безперечно, зазслуговує на поглиблене
історіографічне вивчення. В першу чергу слід звернутися до
виникнення й початків формування даної концепції.

Виникнення концепції «давньоруської народності» та
перший період її розвитку не отримав грунтовних досліджень,
як в радянській історіографії?, так і в сучасній українській.
Тим часом в сучасних українських популярних виданнях
поширюється звульгаризована схема історії виникнення даної
концепції, що. рясніє грубими фактологічними помилками, і
яка спрощує та примітивізує складні моменти й перипетії
виникнення концепції в радянській історичній науці, зводячи
їх до простого ідеологічного замовлення зі сторони ЦІ< КПРС,
характеризуючи при цьому концепцію як «типовий витвір
ідеологічної пропагандистської машини тоталітарного
режиму»8. Згідно з цією спрощеною схемою, виникнення
концепту «давньоруська народність», пов язується тільки з
однією особою: начебто винайшов його відомий радянський
історик-медієвіст В.В. Мавродін на догоду ЦК КПРС і
всупереч дослідженням провідних українських та російських
вчених як дореволюційного часу, так і радянської доби - 20-
40-х рр.

В даній статті робиться спроба висвітлити частку
історичної спадщини радянських вчених - дослідників

5 Фроянов И.Я. Вказ. праця. - С.27-28.
[ Там само. - С.28-29.
' Коротко цього питання торкнувся І.Я.Фроянов, див.: Фроянов И.Я.
Вказ. пр.- С.6-10.
8 Залізняк Л. Де, як і коли ... - С. 11; Див. також інші праці
дослідника: Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. - К.,
1994; Він же. Україна в Російській імперії.- К., 1994; Він же.
Походження українського народу. - К., 1996; Він же. Давньоруська
народність: імперський міф чи реальність // Пам ять століть. - 1996. -
№2; Він же. Від склавінів до української нації. - К., 1997^. Він же.
Проблема україногенези: чи застаріло «застаріле»? // Вісник НАН
України. - 1999. - № 7.
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давньоруської народності, - яка стосується питання
виникнення концепції «давньоруської народності» та її
формування в 30-х - першій половині 40-х рр. XX ст.

Радянська історична наука відновила на якісно новому
рівні й науково обгрунтувала усталену в східнослов янській
історичній думці ще з XII ст. концепцію етнічної єдності
«руського народу» та Київської Русі як держави всіх східних
слов ян. Історична пам ять про спільну державність та етнічну
єдність побутувала у східнослов янських народів в XVI-
XVII ст.9 Ці погляди відобразилися в одній із перших
українських історичних праць - «Синопсисі» Іннокентія Гізеля
(1674). Так, зокрема, він пише: «Русские или пачє российские
народы, - тьіиждє суть Словянє. Єдиного бо єства... и тогождє
языка» 10. Подібні погляди на більш науковому рівні
розвивали українські та російські історики XVHI-початку
XIX ст.: В.Татіщев, П.Симоновський, О.Рігельман, Д.Бантиш-
Каменський та ін.И. Останній із названих істориків, здається,
першим висловив тезу-твердження про Київську Русь як
«вітчизняну колиску» 12. Не заперечували усталеної концепції
єдності, але при цьому віддаючи переважне право на київську
спадщину українцям, і українські вчені О.Шафонський,
Я.Маркович, М.Маркевич, росіянин Ю.ВенелінІЗ. Але.
починаючи з відомої дискусії 50-х років XIX ст. між
М.П. Погодіним та М.А. Максимовичем, в українській та
російській історичній науці поступово стали переважати
погляди на Київську Русь як на етап минулого лише одного із
східнослов янських народів. Таке становище продовжувалося
до кінця 30-х рр. XX ст.

9 Див., наприклад: Петровський М. Київська Русь - спільний
початковий період історії російського, українського і білоруського
народів // Праці січневої сесії АН УРСР. - Ч.І.: Доповіді відділу
суспільних наук. - Уфа, 1942. - С. 13-14; Державин Н.С.
Происхождение русского народа. Великорусского, украинского,
белорусского. - М., 1944. - С. 94-95; Соловьев А. Великая, Малая и
Белая Русь // Вопросы истории. - 1947. - №7. - С.35-37.
10 Киевский Синопсис. - К., 1836. - С.8.
иТолочко О.П., Толочко П.П. Київська Русь.- К., 1998. - С.289.
12 Див.: Баран В.Д. Давні слов яни. - К., 1998. - С. 150.
ь Толочко О.П., 'Голочко П.П. Вказ. прапя. - С.296.
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Першим, хто піддав критиці однобічні концепції
«великоросійських» істориків та М.С. Грушевського був
визначний російський історик О.Є. Пресняков 14. Фактично
він відновив усталені з XVII ст. погляди на Києво-Руську
спадщину. В своїй вступній лекції до університетського курсу
1907-1908 рр. 15, що була прочитана на історико-
філологічному факультеті Петербурзького університету
17 вересня 1907 р. і мала назву «Место «Киевского периода» в
общей системе «русской истории», він наполягав на тому,
щоби «київський період розглядати як пролог не
південноруської, а загальноросійської історії, яка в наступну
епоху розпадається на два самостійних, рівносильних і
паралельних відділа: історію Західної Русі та історію Русі
північно-східної» 16. Також і в третьому томі своїх «Лекций
...», який до цього часу залишається не опублікованим^,
дослідник показує неспроможність різкої антитези
історичного розвитку Київської і Північно-Східної Русії 8. На
відміну від традиційної російської історіографії, в другому
томі даного лекційного курсу вчений вводить на рівноправних
засадах розгляд історичного минулого українського й
білоруського народів. Тому він детально досліджує в своєму
курсі політичну історію Галицько-Волинського і
західноруських князівств у ХП-XIV ст., утворення і розвиток
великого князівства Литовського до другої половини
XVIct.19 У вступній лекції першого тому О.Є. Пресняков
робить спробу теоретично визначити поняття «народність».

14 Фроянов И.Я. Вказ. праця. - С.7; Чирков С.В. Александр
Евгеньевич Пресняков / Портреты историков: Время и судьбы. - В
2т. - Том I. Отечественная история. - Москва-Иерусалим, 2000. -
С.140.

!? У другу редакцію курсу 1915-1916 рр. вона не увійшла. Див.:
Пресняков А.Е. Лекции по русской истории. - В 2т. - Т.І. Киевская
Русь. - М., 1938. - С.1, прим.1; І.Я. Фроянов помилково відносить цю
лекцію до курсу 1915-1916 рр. Див. Фроянов И.Я. Вказ. праця. - С.7.
16 Пресняков А.Е. Вказ. праця. - С.10.
17 Архив С.-Петербургского филиала Института российской истории
(СПфИРИ) РАН. - Ф.193.- Оп.1.- Д.6,7,10, 11.
!S Чирков С.В. Вказ. праця. - С. 146.
19 Там само. - С. 144.
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Він виходив з поняття «єдності руської народності», тому в
роботі дослідник звертається до розкриття ознаки єдності20.
Зазначену єдність О.Є. Пресняков грунтує на таких ознаках, як
культурно-психологічні риси, територія і державна
організація21. Він різко виступає проти уявлення про «чистоту
раси», як основи визначення народності. За його словами
«основні антропологічні ознаки... так перемішані в середовищі
будь-якого із сучасних європейських народів, що установити
спільний, хоча б в найбільш загальних рисах, антропологічний
тип для кожного з них зовсім неможливо»22. За
О.Є. Прєсняковим не може бути етновизначальною ознакою і
мова, оскільки мовні відмінності в рамках даної народності
іноді перевершують такі ж відмінності в різних народів; хоча
вчений обмовляється, що «мова - досить важлива умова, але
не обов язкова... або не основна... умова вироблення
народності в культурно-історичному процесі»23. Таку головну
етновизначальну ознаку, як національну самосвідомість або
«національну волю», вчений відносить тільки до нації24. Він
також намагається аргументовано довести, що абсолютно
вірного визначення поняття народу, народності, нації
неможливо вивести; скоріше, ці поняття принципово по суті
взагалі не піддаються визначенню, а натомість історик
пропонує розглядати їх як поступові перехідні ланки
еволюційного ряду складного історичного розвитку: «Воно
(поняття), як і багато історичних понять, розгортаються при
аналізі в еволюційний ряд - від расового інстинкту через
суб єктивну народність до політично свідомої нації»25. Також
і відносно першозначимості факторів, які беруть участь у
створенні народності, О.Є. Пресняков не дає категоричних
теоретичних відповідей, а підкреслює: «Який із багатьох
факторів створення народності являється основним, це

20 Пресняков А.Е. Вказ. праця. - С.6.
21 Там само. - С.7-9.
22 Там само. - С.6.
23 Там само. - С.6-7. Зазначимо, що І.Я. Фроянов серед ознак
народності, вказаних О.Є. Прєсняковим, чомусь називає
антропологічні риси та мову. Див.: І.Я. Фроянов. Вказ. пращі. - С.8.
2/1 Пресняков А.Е. Лекции по русской истории... - С.8.
2? Там само. - С.8.
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вирішується ходом історії тієї соціальної групи, яка поступово
виробляється в народність»26. Вчений визначає народність як
«складне і живе явище», яке виникає, розвивається, будується
протягом всього історичного життя народу безперервно, «без
кінця, або гине з кінцем історичного життя даної країни»;
етнічне ж підгрунтя народності не однорідне27.

Розглядаючи сучасність як частину історичного
процесу, О.Є. Пресняков робить висновок, що теоретичне
вирішення спірного питання про єдність «руського народу» і
«руської» історії «із минулого переноситься скоріше в
сьогодення і майбутнє». В історичній дійсності «минуле до XI-
XII ст. включно і пізніший час - XVII-XIX ст. - так тісно

належать одинаково до історії обох гілок руського народу або
обох народностей руських - великоруської і української, що
без шкоди для повноти і правильності наукового вивчення, без
зради історичній правді розривати вивчення їх доль не
можна». Навіть в XTV-XVIct., коли «обидві половини
руського слов янства різко розійшлися в своїх політичних і
культурно-історичних шляхах» усвідомлення національної
спільності підтримувалося пожвавленими зносинами між
ними28.

Радянський дослідник російської історичної думки
О.Л. Шапіро відмічає, що «не являючись ураженим
шовіністичними настроями», О.Є. Пресняков «зумів близько
підійти до правильного розуміння місця Київської Русі в
історії російського й українського народів»29. У другій
редакції «Лекций ...»(1915-1916) О.Є. Пресняков зазначає: «В
загальному поступі руської історії Київська Русь має
величезне значення як період вироблення всіх основ пізнішого
національного життя, як би далеко не відрізнявся пізніше
подальший розвиток цих основ по розподілу населення
Київської Русі на нові культурно-історичні типи: малоросів,
білорусів, великоросів»30. Сучасний російський історик

26 Пресняков А.Е. Лекции по русской истории. - С.7.
2' Там само. - С.11.
2S Там само. - С.9-10.

29 Шапиро А.Л. Русская историография в период империализма. - Л.,
1962.-С.91.

30 Пресняков А.Е. Лекции по ... - С.12.
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С.В. Чірков вважає, що О.Є. Пресняков наблизився до
уявлення, яке нагадує пізніший концепт «давньоруська
народність», підкреслюючи одночасно відмінність цієї
спільноти від тих, що розвинулися в пізніший часЗІ. В своїй
вступній лекції навчального курсу 1907-1908 рр.
О.Є. Пресняков наголошує, що «виділення східнослов янських
племен із загальної маси племен слов янських, початок їх

культурно-історичної індивідуалізації і поступового
об єднання в нову народність (виділено - Ю.Н.) і складає
перше питання курсу давньоруської історії»32. В редакції
«Лекций...» 1915-1916 рр. вчений підкреслює положення про
те, що «Київська Русь вперше виробила із етнографічного
матеріалу східнослов янських племен історичну народність
(виділено - А?.#.)»33. Цю «історичну народність» він також
називає «руською народністю»34. Однак, слід підкреслити, що
на відміну від більшості радянських вчених, фундаторів
концепції «давньоруської народності», О.Є. Пресняков
дотримувався думки, що всі три східнослов янські народи
протягом всієї своєї історії складають «єдиний руський
народ».

Займаючись викладацькою діяльністю вже в 1920-і рр.,
О.Є. Пресняков вплинув на формування радянської історичної
науки. Історики радянського часу вже в кінці 1930- на початку
1940-х рр. виділяють О.Є. Преснякова серед інших
«буржуазних істориків». Вони характеризують його як
«тонкого дослідника», розумного і «обережного історика»35.
Один із фундаторів концепції «давньоруської народності
В.В. Мавродін вказує, що О.Є. Пресняков «добре відомий
ретельністю свого дослідження та скурпульозністю аналізу й

31 Чирков С.В. Вказ. праця. - С.141.
32 Пресняков А.Е. Лекции по ... - С. 10-11.
33 Там само. - С. 12.
34 Пресняков А.Е. Лекции по русской истории. Т.2. Западная Русь и
Литовско-Русское государство. М.} 1939. - С.53, 62.
35 Жданов Р.В. Крещение Руси и начальная летопись И Исторические
записки. - 1939. - № 5. - С.З; Мавродин В.В. Образование
Древнерусского государства. - Л., 1945. - С.306.
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обережністю висновків»36. Подібні думки висловлювали й
інші історики37.

В 20- першій половині 30-х рр. XX ст. в контексті
політики коренізації й дерусифікації більшовики сприяли
утвердженню в радянській історичній науці поглядів
М.С. Грушевського і його школи на Київську Русь як
виключно українську державу. На цій позиції стояла також і
офіційна, так звана «марксистська» історична школа
М.М. Покровського38. Ось наприклад, як «театрально-
пафосно» висловлюється сам М.М. Покровський: «Київський і
Московський періоди - це не два послідовні акти однієї і тієї ж
драми, а дві паралельні драми, дві варіації на одну і ту ж
тему»39. Тут необхідно відмітити, що, на відміну від
академізму й грунтовності студій М.С. Грушевського та його
послідовників, «покровці» опримітивізовували складні
історичні процеси, начіплювали спекулятивні ярлики,
вдавалися до категоричних тверджень абсолютно
неузгоджених з джерельною базою та попередніми
здобутками історичної наукової літератури. Займаючи високі
посади в галузі народної освіти, М.М. Покровський під
виглядом так званого «комплексного навчання» в середній
школі домігся вилучення з шкільного учбового процесу (1922-
23-1931 рр.; хоча в 1927 р. частково в деяких класах було
відновлено викладання історії) багатьох базових гуманітраних
предметів, серед них й історії. Лише з 1931 р. Постановою
ЦК ВКП(б) були відновлені права історії, як самостійного
предмету40. Насаджуючи в радянській історичній науці свої
вульгарно-соціологічні, класові схеми й побудови,
М.М. Покровський намагався будь-яким способом витіснити з
історичної науки провідних російських істориків, які ще
залишалися працювати в радянській системі. Для того, щоб
позбавити їх впливу і добитися єдиноначальності на «фронті»

36 Фроянов И.Я. Вказ. праця. - С.306.
37 Див., наприклад: Фроянов И.Я. Вказ. праця. - С.7.
3S Там само. - С.7; Залізняк Л. Де, як і коли ... - С.5.
39 Покровский М.Н. Очерки истории русской культуры. - М.-Л.,
1925. - С.48.

1и Фохт А. О методических и педагогических ошибках М.Н.
Покровского // Исторический журнал. - 1937. - № 3. - С. 101-110.
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історичної науки, М.М. Покровський не понехтував і
організацією політичного процесу проти видатного
російського історика, академіка С.В. Платонова та інших
провідних істориків - Є.В. Тарле, М.К. Любавського,
М.П. Лихачова, С.В. Бахрушина, Ю.В. Готьє, В.І. Пічети,
Б.Д. Грекова, та ін. Всього постраждало - більше 150
науковців41. В цей же час проходять гучні процеси проти
українських науковців, в тому числі й істориків з числа
некомуністичної інтелігенції по справах СВУ, УНЦ. Був
відсторонений від керівництва українською історичною
наукою М.С. Грушевський. На початку 1933 р. українські
некомуністичні науковці були виключені з усіх провідних
наукових установ і вислані за межі УРСР42. Але основні
моменти історичної концепції М.С. Грушевського зберігалися
в українській академічній історичній науці та шкільній історії
приблизно до 1937 р., хоча компартійне керівництво вже в
1934 р. дало завдання радянським історикам відродити
«великоросійські імперські» погляди і щодо історії СРСР.
Показовими в цьому відношенні є офіційні партійні та урядові
документи. Це - Постанова РНК СРСР та ЦК ВКП(б) від
16 травня 1934 р. «О преподавании гражданской истории в
школах СССР» та «Замечания по поводу конспекта учебника
истории СССР» від 8 серпня 1934 р. за авторством
Й.В. Сталіна, А.А. Жданова, С.М. Кірова. В них було піддано
засудженню «абстрактні соціологічні схеми школи
М.М. Покровського», вимагалося від радянських істориків
написання нових підручників, витриманих у більш
традиційному руслі43. Також і школа М.М. Покровського
займала пануючі позиції аж до 1936 р., коли вийшла
Постанова РНКСРСР і ЦК ВКП(б) від 26 січня 1936 р. «Об
ошибочных взглядах так называемой исторической школы

41 Детальніше про цедив.: Академическое дело 1929-1931 гг. - Вып.1:
Дело по обвинению академика С.В. Платонова. - СПб, 1993.
42 Див, наприклад: Єфіменко Геннадій. Національно-культурна
політика ВКП(б) щодо Радянської України (1932-1938). - К., 2001. -
С. 198-199.

43 Фохт А. Вказ. праця. - С.103; Подлинный марксистский учебник
по истории СССР // Исторический журнал. - 1938 . - № 8. - С. 1 та ін.
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Покровского»44. В тому ж році був оголошений конкурс на
написання нових підручників з історії СРСР для середніх
шкіл. Поступове відродження академічної та університетської
історичної науки в кінці 1930-х рр. співпало з курсом
Й.В. Сталіна на відновлення «неоімперіалізму». Особливо
показовою в цьому плані стала передова стаття головного
редактора «Исторического журнала» Б.Воліна «Великий
русский народ». В ній автор не тільки реабілітує тисячолітню
історію російського народу, але й підкреслює його першість
серед інших народів СРСР, називаючи його «старшим
співбратом, першим серед рівних»45. Втім, сталінська
політика на відродження «російського імперіалізму» у зв язку
з новими політичними обставинами в світі - переддень Другої
світової війни - була призупинена. Тому все ж таки
відроджена академічна історична наука стає на рейки
вироблення поміркованої концепції щодо місця Київської Русі
в історії трьох східнослов янських народів. Невипадково, в
кінці 1930-х рр. здійснюється видання університетського
курсу «Лекций...» О.Є. Преснякова (помер в 1929 р.). В 1938 р.
побачив світ перший том - «Киевская Русь»; в 1939 р. - другий
том - «Западная Русь и Литовско-Русское государство»; в
1941 р. був підготовлений до друку третій том, що так і не
вийшов.

Редактором першого тому «Лекций...»

О.Є. Преснякова і автором передмови та приміток був відомий
радянський історик, дослідник російської історіографії
М.Л. Рубінштейи. Напевно, останній першим із радянських
істориків розпочав перегляд як традиційної російської, так і
української концепції щодо Києво-руської спадщини в історії
трьох східнослов янських народів. Ще в 1930 р., коли
панувала концепція М.С. Грушевського, Н.Л. Рубінштейн
видав невелику за обсягом книгу «Нарис історії Київської
Русі»46, де піддав критиці обидві концепції - російську та

44 Большая правда на историческом фронте // Исторический журнал.
- 1937. - № 8.-С.6-12.

45 Волин Б. Великий русский народ // Исторический журнал. - 1938. -
№5.-С.1-17.

46 Рубінштейн Н.Л. Нарис історії Київської Русі.- Харків-Одеса,
1930. -72с.
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«стару українську» (в останньому випадку маються на увазі
розробки школи М.С. Грушевського). Зокрема, він пише: «На
славу національному принципу, відокремлення Московії та
України, що сталося в наступному історичному розвитку,
переноситься до первісної доби (тобто - Київської Русі -
Ю.Н.). Етнічним угрупуванням, що лише намічаються,
надається абсолютного характеру; утворюється повне
розз єднання історичного розвитку в цілому»47. На думку ж
М.Л. Рубінштейна, «південні й північні племена східних
слов ян, за цих часів виступають в органічному з єднанні та
зберігають цю єдність аж до кінця XII ст.»48. Саме з цього
положення вчений виводить історичний зміст поняття
«Київської Русі», який в «старій українській» історіографії
підміняється тільки територіальною єдністю. Як історик-
марксист М.Л. Рубінштейн вичленовує господарські та
політичні фактори єдності, що, на його думку, розв язують
питання про взаємовідповідність історії Київської Русі IX-
ХП ст. та пізнішої історії України й Росії. Виділяються такі
ознаки єдності, як: «єдність господарського укладу, спільність
соціального та політичного ладу»49. Підходячи близько до
поняття «спільної колиски», М.Л. Рубінштейн наголошує на
тому, що «історія Київської Русі об єднує історію всього
східного слов янства, що виступає як одне ціле, скупчується
навколо одного осередку, злучається в спільному тотожньому
історичному процесі»50. Згідно висновку історика,
відокремлення наступає пізніше, коли внаслідок низки
внутрішніх та зовнішніх причин «єдиний Київський осередок»
занепадає; окремі племена утворюють «нові угруповання
навколо нових осередків: Галицько-Волинського, Ростово-
Суздальського, Новгородського...». Ці «нові осередки», за
М.Л. Рубінштейном, продовжують свій особистий шлях «на
тому самому місці, де припиняється історія Київської Русі»51;
вони розвинулися як її частини52. Але на самому початку

47 Рубінштейн Н.Л.Нарис історії... - С.5.
4S Там само. - С.5.
49 Там само. - С.5, 9.
50 Там само. - С.5.
51 Там само. - С.5.
>2 Рубінштейн Н.Л. Нарис історії. - С.70.
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відокремленого життя цих «нових осередків» відміни були
зовсім не такі великі. Лише в подальшому розвитку, в силу
певних внутрішніх причин, окремі елементи «цієї складної
системи дають різний розвиток»53. Про період феодальної
роздробленості М.Л. Рубінштейн зазначає: «як єдність не
усувала елементів відокремленості, так саме, в свою чергу,
розподіл не скасував внутрішньої єдності»54. Уявлення
вченого про характер етнічної єдності східних слов ян після
розпаду Київської Русі проілюстровано прикладом із
середньовічної історії Німеччини: феодально-рицарська
Німеччина та Ганзейська спілка подібні до феодальних
князівств Русі та Новгородської землі55. Отже, в цій праці
М.Л. Рубінштейн впритул наблизився до положення, чітко
визначеного пізніше Б.Д. Трековим (про що йтиметься далі),
щодо місця Київської Русі в історії східнослов янських
народів. Із характеристики М.Л. Рубінштейном
східнослов янської єдності періоду Київської Русі та більш
пізніших періодів, а також із порівняння з німецькими
народностями середньовіччя можна припустити, що східні
слов яни, подібно німцям, не дивлячись на племінні
особливості, складали один народ. Початок розпаду цієї
єдності відноситься вченим до кінця ХП ст. В цьому аспекті
погляди науковця збігаються з поглядами В.В. Мавродіна та
деяких інших радянських вчених, що з явилися на арені
історичної науки значно пізніше. Зауважимо, що у
М.Л. Рубінштейна, як і в багатьох дореволюційних вчених та
істориків радянського часу випадає етногенез білоруського
народу. Характерно, що М.Л. Рубінштейн старається уникати
таких етнотермінів як «народність», «народ», «нація» та
прикметника «руський» можливо тому, що, як вказував іще
О.Є. Пресняков, ця термінологія не вироблена як слід. «Часто
позначається в нашій справі перворідний гріх історичної
науки - відсутність чіткого й критично встановленого змісту
щодо загальних понять, якими оперує історик. Так і тут: у
вживанні термінів народність, народ, нація ми постійно
зустрічаємося з коливаннями їх значення, що свідчить про

53 Там само. -С.71.
54 Там само. - С.38.
55 Рубінштейн Н.Л. Нарис історії... - С.71.
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неусталеність цілого ряду понять», - повсякчас наголошував
О.Є. Прєсняков56.

Ця неусталеність, теоретична нерозробленість етнічних
понять зберігалася й у 20-30 рр. XX ст. Одночасно з терміном
«народність» використовувалися найменування «руський
народ», «руські», «руське плем я», «руські слов яни», «східні
слов яни» і навіть просто «слов яни»57. В цей період
радянські вчені, зайняті більше вивченням соціально-
економічних проблем періоду Київської Русі, не особливо
переймалися розкриттям питань етногенезу східних слов ян
даної епохи.

З відновленням академічної та університетської
історичної науки в СРСР у другій половині 1930-х рр., коли
почали створюватися підручники з історії для середньої та
вищої школи, в університетах відновлювалися або ж заново
відкривалися історичні факультети, радянські історики
займаються новими дослідженнями, розробляють нові
концепції, створюють нові колективні монографії по історії
СРСР; нові археологічні та лінгвістичні дослідження
створюють передумови перегляду застарілих однобічних
концепцій історії Київської Русі. Зокрема, Академія наук
УРСР видає в 1937 р. колективну монографію «Нариси з
історії України», укладачами якої були Ф. Ястребов і
К.Г. Гуслистий. Тут вони зазначають, 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 XI ст. Ці «народності, зв язані спільним початковим
періодом історичного розвитку, спільною боротьбою з
зовнішнім ворогом, споріднені одна з одною мовою,

56 Пресняков А.Е. Лекции по ... Т.І. - С.5.
5  Див.: Рожков Н.А. Русская история в сравнительно-историческом
освещении: В 12 т. -Пг., 1919, Т.І. - С.237; Покровский М.Н. Очерк
истории русской культуры. - Ч.Ї - М.-Л., 1925. - С. 177; Він же.
Русская история в самом сжатом очерке. - М., 1934. - С.21-22;
Пархоменко В.А. У истоков русской государственности. - Л., 1925. -
С. 6, 100; Шахматов А.А. Древнейшие судьбы русского племени. -
Пг., 1919.
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культурою і побутом»58. У перивиданні даної монографії
1939 р. автори відносять початок зародження трьох
народностей вже до ХІ-ХП ст.59. А культурна спадщина
Київської Русі, на їхню думку, стала надбанням усіх трьох
східнослов янських народівбО. Скоріш за все автором розділу
по історії Київської Русі був видатний український історик,
етнолог К.Г. Гуслистий, оскільки він в подальшому досить
активно займався студіюванням питань з даної проблематики,
на відміну від Ф.Ястребова. Як видно із вищенаведеного,
К.Г. Гуслистий також відходить від концепції

М.С. Грушевського і вважає Київську державу як таку, що
належала всім східним слов янам; всі три східнослов янські
народи мають одинакові права на її спадщину. На відміну від
М.Л. Рубінштейна, К.Г. Гуслистий не вказує на економічну
ознаку єдності, а окрім політичної ще виділяє мовну,
культурну й побутову спільність та такий консолідуючий
чинник як боротьбу з зовнішнім ворогом. Початок зародження
трьох східнослов янських народностей за К.Г. Гуслистим
припадає на кінець XI ст. (у 1937 р.) або на ХІ-ХІІ ст. (в
1939 р.).

У тому ж 1937 р. відомий український історик, учень
Д.І. Багалія, А.І. Козаченко в статті «Крещение Руси» відмічає,
що встановлення єдиної релігії в Київській Русі мало значення
«для укріплення єдності між окремими областями руського
народу»61. В цей період також з являються праці, в яких
переглядаються погляди на місце Київської Русі в історії
слов янських народів Східної Європи62. Серед них слід
виділити працю визначного українсько-російського історика

>s Нариси з історії України. Вип.І. / Під заг. ред. С.М. Белоусова - К.,
1937.-С.81.

59 Нариси з історії України. Вип.І. І Під заг. ред. С.М. Белоусова - К.,
1939.-С.81.

60 Нариси з історії ... 1937; 1939. - С.160, 184.
61 Козаченко А. Крещение Руси И Исторический журнал. - 1937. - №
11.-С.82.

62 Див. наприклад: Галкин В. Создание русского национального
государства И Исторический журнал. - 1938. - № 12. - С.48; Гудзій Н.
«Слово о полку Игореве» и его историческая почва // Исторический
журнал. - 1938. - № 7. - С. 13.
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літератури М.К. Гудзія. Досліджуючи історико-літературну
пам ятку «Слово о полку Ігоревім» вчений можливо вперше
використовує вираз «спільна колиска». Він пише, що цей твір
давньоруської писемності «виникнув в тій спільній колисці,
якою була Київська Русь для великоросів, українців, білорусів,
він поправу належить в рівній мірі всім цим трьом братнім
народам»63.

Правильне рішення, на думку професора
С.О. Покровського, якого можна вважати виразником
більшості радянських вчених відносно цієї проблематики, -
питання місця Київської Русі в історії українського,
білоруського та російського народів було зроблено в працях
визначного радянського дослідника історії Київської Русі,
академіка Б.Д. Грекова64. Вже в першому виданні своєї
монографії «Киевская Русь» (1939) він в досить чіткій формі,
але не розгорнуто, підкреслює етнічну єдність «руського
народу» в київський період. На думку вченого ця етнічна
єдність зберігалася і в період феодальної роздробленості.
Власне, за Б.Д. Трековим «руський народ» існував і до
виникнення Київської держави65. В цій і наступних його
працях 40-х рр. побутує все той же «перворідний гріх»
історичної науки, за висловом О.Є. Преснякова
невизначеність етнічних понять. В своїх роботах Б.Д. Греков
вживає як рівноцінні поняття «східні слов яни», «слов янська
народність», «руський ,народ»66. Зокрема, в названій
монографії 1939 р. він пише - «східні слов яни, тобто народ
руський»67. Подібно до М.Л. Рубінштейна і К.Г. Гуслистого,
Б.Д. Греков відносить зародження трьох східнослов янських
народів до ХІ-ХП ст. Вчений робить чіткий висновок щодо
місця Київської Русі в історії названих народів: «історія
Київської держави - це не історія України, не історія Білорусії,

63 Там само. -С.13.
64 Покровский С.А. Киевская Русь в работах советских историков /7
Советская книга. - 1946. - №34. - С. 18.

65 Греков Б.Д. Киевская Русь. - М.-Л., 1939. - С.7.
66 Див. напр.: Греков Б.Д. Вказ. праця. - С.7-9; Він же. Борьба Руси за
создание своего государства. - М.-Л., 1945. - С.48, 50, 66-67; Він же.
Культура Киевской Руси. - М.-Л., 1944. - С.38-39, 56, 72.
67 Греков Б.Д. Киевская Русь. - М.-Л., 1939. - С.9.
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не історія Великороси. Це історія держави, яка дала
можливість дозріти і вирости і Україні, і Білорусії, і
Великоросії»68. В цьому, вважав Б.Д. Греков, і полягає
«величезне значення даного періоду» для історії трьох
східнослов янських народів.

Як відомо, найбільш виразно й розгорнуто сформулював і
виклав свій погляд на проблему «давньоруської народності»,
відомий ленінградський вчений, декан історичного факультету
ЛДУ протягом 40 років (1940-1982) В.В. Мавродін69. Це було
зроблено ним в монографії «Образование Древнерусского
государства» в 1945 р., але питань походження трьох
слов янських народностей Східної Європи вчений торкається
вже в своїй докторській монографії «Очерки истории
Левобережной Украины» (1940). Так, тут вказується, що «всі
ці три народності склалися в межах Московської держави й
ВКЛ (великого князівства Литовського - Л9.7/.)»70.
Формування народностей у Східній Європі взагалі співпадає,
на думку В.В. Мавродіна, з «утворенням на її території
централізованих держав»71. Хронологічно період складання
української, білоруської, російської народностей він окреслює
періодом XTV-XVI ст. А період з кінця ХП- по початок XIV ст.
«був періодом складання лиш тих багаточисленних
етнокультурних й мовних угруповань... які були породжені
устроєм феодальної роздробленості»72. В цій праці
В.В. Мавродін іще не звертає увагу на характер етнічного
утворення східних слов ян доби єдиної Київської держави, але
вказує, що феодальна роздробленість стала чинником, який
«розбив на етнічні групи східнослов янські племена, що були
об єднані раніше, хоча й примітивно, Київською
державою»73. Тобто, в цій праці В.В. Мавродіним етнічні

öS Греков Б.Д. Киевская Русь. - С.8-9.
69 Чернобаев А.А. Историки России. Кто есть кто в изучении
отечественной истории. Биобиблиографический словарь. 2-е изд.,
исправл. и доп. / Под ред. В. А. Динеса. - Саратов, 2000. - С.306.
70 Мавродин В.В. Очерки истории Левобережной Украины. - Л.,
1940.-С.67.

zl Там само. - С.300.
72 Там само. - С.304.
73 Там само.-С.302-303.
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процеси IX-XVI ст. у східних слов ян визначаються
слідуючими поняттями: племена (доба єдиної Київської
держави), етнічні групи або «етнокультурні та мовні
угрупування» (період феодальної роздробленості - кінець ХП-
початок X3V ст.), «народності, що складаються» (XIV-
XVI ст.).

Відомий український історик-медієвіст, який в 1942-
1947 рр. займав посаду директора Інституту історії АН УРСР,
а з 1945 р. до своєї смерті в 1951 р. був член-кореспондентом
АН УРСР, - Микола Неонович Петровський74, спираючись на
перше видання греківської монографії «Киевская Русь» (1939),
закумулював погляди Б.Д. Грекова на етнічне утворення
східних слов ян в Києво-Руську добу в доповіді «Київська
Русь - спільний початковий період історії російського,
українського й білоруського народів», що була виголошена на
сесії відділу суспільних наук АН УРСР у січні 1942 р. в
м. Уфі75. У вступі до доповіді М.Н. Петровський піддає
критиці концепції історії Київської Русі російських
«великодержавних істориків» та українських «істориків-
націоналістів». Він вважає їх однобічними й помилковими,
тому що «вони не охоплюють цілком багатоманітного
історичного процесу, що відбувався в Київській Русі»76.
Український вчений категорично стверджує, що «в жодному
разі не можна дивитися на неї (Київську Русь - Ю.Н.) як на
етап минулого лише одного із східнослов янських народів, бо
насправді часи Київської Русі були спільним початковим
періодом історії усіх східних слов ян - росіян, українців і
білорусів»77. Нагадаємо, що словосполучення «спільний
початковий період» використовує в 1937 р. К.Г. Гуслистий в

74 Білокінь С. Петровський Микола Неонович. // Вчені Інституту
історії України. Біобіліографічний довідник. Серія українські
історики. - Вип.І. - Київ, 1998. - С.249-250.
75 Петровський М. Київська Русь - спільний початковий період
історії російського, українського і білоруського народів // Праці
січневої сесії АН УРСР. - Ч.І.: Доповіді відділу суспільних наук. -
Уфа, 1942. - С.5-22.
76 Там само. -С.5.
7' Там само. - С.5.
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розглянутих нами «Нарисах...»78. Аргументацію основних
положень своєї доповіді М.Н. Петровський будує на
свідченнях та аналізі літописів. В доповіді вчений акцентує
увагу на ознаках єдності східнослов янських племен, як в
період Київської Русі, так і в період феодальної
роздробленості (ХІІ-ХНІ ст.). На наш погляд,

М.Н. Петровський розумів неоднозначність терміну «руський
народ», тому що намагається його уникати, але постійно
використовує словосполучення «єдиний народ», «єдність
народу», який «населяв Київську державу і феодальні
князівства ХП-ХПІ ст.»79. В названі періоди східнослов янські
племена, за М.Н. Петровським, становили «один народ»80.
Історик не вживає і словосполучення «етнічна єдність», але
перелічує і розкриває майже всі основні ознаки, які вказують
на неї. Власне на розкритті ознак єдності або спільності
«руського народу» і основані здебільшого погляди
В.В. Мавродіна на «давньоруську народність». Тому, коли
український дослідник розкриває й аргументує ознаки єдності,
то цим він випереджає в часі положення В.В. Мавродіна
1945 р. Згідно М.Н. Петровському ознаками єдності
східнослов янських племен, як єдиного народу доби Київської
Русі та феодальних князівств ХИ-ХІП ст. є: державна єдність,
єдність розмовної (виділено- Н.Ю.} та літературної мови,
релігійна єдність, однаковість соціальної стратиграфії (князі,
бояри, смерди тощо), спільність торгівельних шляхів, єдність
правової бази, династична єдність, єдність та спільність
культури81, єдність в боротьбі проти іноземних загарбників82.
На відміну від Б.Д. Грекова і В.В. Мавродіна, але згідно з
О.Є. Прєсняковим, М.Н. Петровський не виділяє такої ведучої
ознаки етнічної єдності, як етнічна (або національна)
самосвідомість, за те ним додатково виділяються такі ознаки,
як: однаковість соціальної стратиграфії («єдність класів») та
спільність торгівельних шляхів. В той час, коли Б.Д. Греков
пише про початок розпаду єдиного «руського народу» ще в

's Нариси з історії України. Вип.І. - К., 1937. - С.81.
79 Петровський М. Вказана праця. - С.6.
80 Там само. - С.6.
81 Там само. - С.9-14.

S2 Петровський М. Вказана праця. - С.14-22.
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надрах Київської Русі, а В.В. Мавродін в працях до 1950 р. - в
період феодальної роздробленості, то М.Н. Петровський дає
зрозуміти: дана єдність зберігалася до нашестя орд хана Батия.
Тобто, концепцію М.Н. Петровського можна віднести до тих
поглядів вчених щодо стійкості етнічного утворення східних
слов ян в давньоруську добу, згідного яких давньоруська
народність («один народ» доби Київської Русі і феодальних
князівств ХП-ХІП ст.83) в ХП-ХШ ст. переживала час
подальшої консолідації і була одним із основних елементів
єдності руських земель84. Зазначимо також, що зі змісту
доповіді можна зробити висновок: вираз М.Н. Петровського
про «спільний початковий період» по суті тотожний тезі про
«спільну колиску» (виділено - Н.Ю.). Як доказ існування
єдності «руського народу» в цей «спільний початковий
період» М.Н. Петровським наводяться і свідчення з
українських джерел XVI-XVH ст. стосовно збереження навіть і
в ті часи «пам яті» про «єдиний народ» в давньоруську
добу 85. Таким чином, у 1942 р. український історик
М.Н. Петровський першим серед радянських дослідників
висунув розгорнуту концепцію, близьку по своїй суті до
концепції «давньоруської народності». В.В. Мавродін, до речі,
в своїй праці «Образование Древнерусского государства»
(1945) враховує дану доповідь М.Н. Петровського; тобто
можемо вважати, що В.В. Мавродін просто розвинув погляди
М.Н. Петровського86.

Під редакцією М.Н. Петровського в 1943 р. в Уфі вийшов
перший том академічного видання «Історія України». В третій
главі, написаній К.Г. Гуслистим, вже сказано, що «Київська
держава була періодом спільної історії України, Росії,
Білорусії». Початок процесу складання трьох народностей
вчений знову відносить до періоду феодальної роздробленості,
а остаточно вони складаються біля XIV-XV ст.87. Відомий

83 Там само. - С.6.

S4 Див.:Толочко П.П. Древняя Русь. - К., 1987. - С.135.
s" Там само. - С.13-14.

86 Див.: Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства. -
JL, 1945. - С.401, прим.23.
8/ Історія України. - Т.І. І Під ред проф. М.Н. Петровського. - Уфа,
1943.-С.98.
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історик держави і права, член-кореспондент АН УРСР
С.В. Юшков у другій главі даної колективної монографії,
приєднуючись до «цілком правильного висновку», як на його
думку, Б.Д. Грекова про те, що: «історія Київської держави -
це не історія України, не історія Білорусії, не історія
Великоросії...», - теж використовує подібно до М.К. Гудзія,
вираз про те, що «Київська держава є колиска (виділено -
Ю.Н} трьох народностей - української, білоруської,
російської». Кожна з них «має шукати свої джерела й ростки
своєї культури в Київській державі»88.

В 1943 році вийшла і стаття Б.Д. Грекова, присвячена
«Повісті временних літ». Тут він, можливо, вперше декларує
«національну й культурну єдність» «руського народу» в
Києво-руський період; вчений також вказує на близькість
«руської» літературної мови цього часу до народної89. Тезу
про «національну й культурну єдність» Б.Д. Греков повторює і
в 1944 р. в черговому перевиданні своєї фундаментальної
праці «Киевская Русь»90. В цій праці він повторює й розвиває
основні думки, викладені ще в монографії 1939 р. В 1944 р.
Б.Д. Греков уже пише, що етногенетичний процес в період
Київської Русі завершився «формуванням слов янської
народності»91. Дану «слов янську народність» Б.Д. Греков
визначає такими ознаками, як: єдність мови, в першу чергу -
літературної, - та почуття єдності Русі і руського народу92. В
цьому виданні монографії Б.Д. Греков також використовує
вираз: «Київська держава - колиска великоруського,
українського і білоруського народів»93. Згадуваний вже нами
С.О. Покровський відмічає, що висновки Б.Д. Грекова «про
Київську державу», як колиску названих народів, - «важливе
досягнення радянської історичної науки»94. Оцінюючи
загалом праці 1930-40-хрр. Б.Д. Грекова, зокрема по

ss Мавродін В.В. Образование... - С.81.
S9 Греков Б.Д. Первый труд по истории России // Исторический
журнал. - 1943. - № 11-12. - С.67.
90 Греков Б.Д. Киевская Русь. - М.-Л., 1944. - С.75.
91 Там само. - С.309.
92 Там само.- С.335.
93 Там само. - С.335.

94 Покровский С.А. Киевская Русь в работах ... - С. 18-19.
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соціальній і економічній історії Русі київського й докиївського
періодів, український історик А.І. Козаченко пише, що вони
уможливили вивчення питання давньоруської народності95.

Етногенезом слов ян, зокрема його східної гілки, у воєнні
роки зайнявся академік М.С. Державін. В своїй монографії
«Происхождение русского народа...» (1944) він відмічає, що
східнослов янські племена утворювали вцілому руський
народ96. Літописний племінний склад «руського народу», на
думку вченого, являв собою лише один із «етапів його
етнографічного становлення», яким «не закінчувався процес
складання великого руського народу»97. Базуючись на етно-
та глотогенетичній теорії М.Я. Марра, М.С. Державін
стверджував, що процес складання «руського народу»

відбувався за рахунок «міжплемінних схрещень, які розчиняли
попередню племінну спадщину в новому племінному
утворенні»98. Опираючись переважно на праці
О.А. Шахматова, М.С. Державін у літописних племенах
східних слов ян виділяє три певних субстрати, з яких пізніше
склалися український, російський і білоруський народи. Він
відмічає, що «в середовищі племен, які складали єдиний
руський народ (східні слов яни або руські слов яни), вже в
IX ст. виникають в процесі міжплемінних схрещень зародки
пізнішої міжплемінної диференціації»99. З об єднанням
східної гілки слов ян в одній державі - Київській Русі -
«роздроблене в минулому слов янство злилося в одну сім ю,
зв язану політичними й культурними вузами» 100. Культуру
Київської Русі, за М.С. Державіним, «створював своєю працею
весь руський народ, всі племена півночі й півдня, сходу й
заходу, що складали його... Ця культура - рідна для всього
руського народу, і її спадщиною до цих пір продовжують

95 Козаченко А.И. Древнерусская народность - общая этническая
база русского, украинского и белорусского народов // Советская
этнография. - 1954. -№ 2. - С. 4.
96 Державин М.С. Происхождение русского народа - великорусского,
украинского, белорусского. - М., 1944. - С.48.
9' Там само. - С.48.
98 Там само. - С.48.
99 Там само. - С.51, 93.
100 Там само.-С.93.
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жити і великорос, і білорус, і українець»101. Вчений вважав,
що феодальна роздробленість відіграла вирішальну роль в
подальшій культурно-історичній долі «руського народу». В
окремих «феодально-обласних об єднаннях поступово
наростали передумови для подальшого поглибленного
розвитку... місцевих господарсько-побутових і культурно-
племінних особливостей». Поступово «в надрах руського
народу» складаються три нові «етнографічні й культурно-
історичні обласні утворення - великоруси, українці й
білоруси». Ці три народи в складі СРСР утворюють «кожний
окремішно особливу націю, і всі разом в своїй єдності -
руський народ, як могутнє племінне ціле» 102.

Таким чином, ми бачимо, що розуміння М.С. Державшим
«руського народу» як в минулому, так і в сучасності, є досить
оригінальним подлук етнологічної науки, але, в принципі,
воно досить характерне для традиційної російської
історіографії. Проте і в теорії М.С. Державша прихильники
концепції існування давньоруської народності можуть знайти
достатнє підгрунтя.

Більш фахово, ніж М.С. Державін, займається
етногенетичними дослідженнями східного слов янства в ці ж

40-і рр. визначний радянський медієвист, член-кореспондент
АН СРСР АД. Удальцов. В своїх працях вчений започаткував
вивчення питань етногенезу в радянській історичній науці. 103
Вперше з теоретичною доповіддю, присвяченою проблемам
етногенеза А.Д. Удальцов виступив у серпні 1942 р. на сесії
Комісії етногенеза, на якій розглядалися питання етногенезу
народів Східної Азії, що проходила в Ташкенті. Ця доповідь
лягла в основу його статті «Теоретические основы

101 Державин М.С.Происхождение русского народа. - С.87-88.
102 Там само. - С.97-98.

103 Ще в 1949 р. С.О. Токарьов пише, що етногенетична теорія в
радянській науці страждає від значних прогалин, вона, можна
вважати, не є розробленою. В той же час, цей етнограф в своїх
теоретичних викладках базується на міркуваннях А.Д. Удальцова.
Див.: Токарев С.А. К постановке проблем этногенеза. // Советская
этнография. - 1949. - №3. - С. 12-36.
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этногенетических исследований» (1944)104. В ній вченим
піднято важливі питання методики та методології
етногенетичних досліджень в історичній площині.
Виникнення в радянській науці нової дисципліни -
етногенетики А.Д. Удальцов пояснює необхідністю дати
відповідь фашистській расовій доктрині походження народів.
Головне завдання своєї статті він вбачає в постановці самого
питання про етногенетичні дослідження. В першу чергу
історик вважає за необхідне зробити уточнення «основних
теоретичних передумов етногенетичних досліджень». Ці
теоретичні передумови можна знайти, як гадає А.Д. Удальцов,
в праці Й.В. Сталіна «Марксизм и национальный вопрос»
(1913); зокрема ним подаєтья сталінське визначення нації:
«Нація є історично усталена стійка спільність людей, що
виникла на базі спільності мови, території, економічного
життя і психологічного складу, що проявляється в спільності
культури». По Й.В. Сталіну, нації виникають при переході від
феодалізма до капіталізму; «чистих» націй не буває, вони
«складаються з різних рас і племен» 105. Важливою в
методичному аспекті А.Д. Удальцов вважає розробку наукової
термінології етногенетики. Це, в першу чергу, стосується
основних етнічних одиниць - плем я, народ, народність або
національність. «В цьому відношенні, - констатує
А.Д. Удальцов, - у нас панує повний розбрід та
різноголосся» 106. Вчений робить спробу подати власні
визначення вказаним основним етнічним категоріям. Він
згоден зі сталінським визначенням нації; також у відповідності
зі сталінською національною теорією А.Д. Удальцов трактує
плем я як поняття етнографічне, а націю - як історичне107.
Під племенем вчений має на увазі первісне утворення - «дещо
первинне, вихідне»; плем я є характерним для первісної

104 Удальцов А.Д. Теоретические основы этногенетических
исследований И Известия АН СССР. - 1944. - Вып.1: № 6.- С.252 (Сс.
252-265).
10> Там само. -С.253.
106 Там само. - С.253; порівняй з Пресняков А.Е. Лекции по русской
...Т.І.-С.5.

10' Згадаймо, що О.Є. Пресняков теж трактує категорію народність
як історичне поняття. Див.: Пресняков А.Е. Лекции по ... - С.12.
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общини. Вслід за племенем А.Д. Удальцов виділяє дещо
аморфну етнічну категорію - «союз племен». Далі дослідник
вичленовує «при переході від первісної общини до класового
суспільства» на стадії «військової демократії» особливу
етнічну категорію - народ, який з являється «на основі злиття
декількох племен». Процес інтеграції при утворенні народів із
племен ускладнюється «внутрішньою диференціацією на
класовій основі відносно мови й культури». Наряду з
«народом в епоху рабовласницьких і ранніх дофеодальних
держав» виникають більш крупніші етнічні спільноти,
«відносно мови і життєвого укладу», «хоча й менш стійкі, ніж
нації, і зі зменшенням кількості загальних ознак», такі
спільноти вчений називає народностями. Власне дослідник
пише, що і на початку феодального періоду можуть існувати
як «народи», так і «народності». У зв язку з тим, що поруч з
терміном «народність» в літературі іноді синонімічно
використовують й термін «національність», що дає привід для
заміщення останнього з терміном «нація», - то в такому разі
практичніше, на думку А.Д. Удальцова вживати термін
«народність». Народності бувають різних ступенів
спільності 108. Співвідношення «народ - народність»
А.Д. Удальцов ілюструє слідуючим прикладом: «Афінський
народ, наприклад, був частиною більш обширної іонійської
народності і ще більш обширної народності еллінської» 109.
Як бачимо, в цьому контексті розуміння вченим поняття
«народ» приблизно відповідає поняттю «субетнос», яке було
вироблене радянською етнографією значно пізніше. Взагалі,
нам видається, що А.Д. Удальцов не в змозі відмовитися саме
від поняття «народ» (саме від такого словесного вираження
своєї думки), оскільки воно широко вживається в класиків
марксизму; але зміст даного поняття саме в такому
потрактуванні відображав стан гуманітарної науки другої
половини XIX ст. До речі, Ф.Енгельсом, К.Марксом воно
вживалося зовсім не в значенні аксіоми, це вже пізніше, в силу
відомих політичних обставин, будь-яке висловлювання
класиків перетворюється в незмінну догму, якій не дано права

lus Удальцов А. Теоретические основы ... - С.254-255.
1и9 Удальцов А. Теоретические основы... - С.255.
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удосконалюватися. В основі всіх вище названих етнічних
категорій, за виключенням «нації», «лежать різні ступені
спільності відносно мови, території, побуту, матеріальної і
духовної культури». Такі спільноти докапіталістичних
формацій являються «нестійкими або мало стійкими,
відносними». І тим самим вони відрізняються від нації -
«історично усталеної стійкої спільноти людей, що виникла на
базі спільності мови, території, економічного життя і
психологічного складу, що проявляється в спільності
культури». У відповідності зі Й.В. Сталіним, А.Д. Удальцов
підкреслює необхідність для існування нації єдності всіх
перелічених ознак, а «якщо відсутня хоч одна ознака, то нація
перестає бути нацією»110. В написаній 1913 р. Й.В. Сталіним
праці «Марксизм и национальный вопрос», стверджувалося,
що всі вище названі етнічні категорії не мають нічого
спільного з «расою - категорією антропологічною»; чистих в
антропологічному плані народів і націй не буваєШ. Подібної
думки дотримувалися на початку XX ст. і багато російських та
українських вчених, згадаємо лише О.Є. Преснякова і
видатного українського історика Д.І. Багаліяі 12. Базуючись на
вченні М.Я. Марра, А.Д. Удальцов вважає, що «процес
етногенезу й глотогенезу являються результатом не
однолінійного розвитку окремого племені або народу, а
взаємних зв язків і схрещень різних племен і народів, які
утворюють в цьому процесі схрещень і акультурацій нові
етнічні спільноти, нові племена і нові народи». Форми і
ступені таких «схрещень та акультурацій», як зазначає вчений,
можуть бути «вельми різноманітними, в залежності і від рівня
розвитку, взамозв язків племен або народів, і від конкретних
історичних умов цього процесу» 113. Взагалі, за
А.Д. Удальцовим, основний процес етногенезу - «це процес
розвитку від множинності до єдності, процес етнічної

110 Там само. - С.255.
111 Там само.-С.255.
112 Пресняков А.Е. Лекции по русской... Т.І. - С.6; Багалий Д. Русская
история. Часть І: до половины XIII ст. (домонгольский период). -
Харьков, 1909. - С.75. («Взагалі важко допустити існування якої би
то не було народності в її чистому виді, без домішки іншої).
113 Удальцов А.Д. Теоретические основы... - С.256-257.
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інтеграції». В той же час наряду з цим відбувається
другорядний процес - «процес етнічної диференціації». Кожна
із цих протилежних тенденцій розвитку «може при цьому
отримувати деяке переважання в той чи інший період
часу» 114. Хоча всі свої положення він ілюструє прикладами з
історії етногенезу різних неслов янських народів (як-то готи,
греки), але надалі вчений їх приміняє і до етногенезу східних
слов ян.

Етногенез східних слов ян відбувався, за

А.Д. Удальцовим, ось яким чином. Первісне ядро слов янської
етнічної спільноти «складається зі схрещення венедів,
склавинів і антів», яких вчений називає народностями. Далі ця
«загальнослов янська народність» схрещується з іншими,
близькими їй народностями, «все більше консолідується, і в
той же час і диференціюється». Процеси консолідації і
диференціації також спостерігаються і в розвитку східного
слов янства. Первинно, приблизно до VII ст., складається
«загальноруська багатоплемінна народність», хоча й з
місцевими діалектними і побутовими особливостями, яка до
X ст. об єднується в єдину державу - Київську Русь. Але після
«монгольського завоювання Русі і розз'єднання її окремих
частин, що попадають кожна в свої особливі історичні умови,
посилюється (з XIV ст.) процес диференціації... процес
складання великоросів, білорусів і українців». Цей процес
диференціації, власне, як вважає вчений, «почався ще в період
феодальної роздробленості»! 15.

Взагалі, якщо реферувати думки А.Д. Удальцова, то
шляхи етногенезу можна схематично представити слідуючим
чином: первинно - племена, потім - союзи племен, далі, при
переході до класового суспільства, - народи, одночасно з
останніми і після них - народності; а виникнення націй
відбувається при переході до капіталізму 116. В етногенезі
східного слов янства, як бачимо, А.Д. Удальцов випускає
проміжну категорію - народ. Але вона присутня в деяких

114 Удальцов А.Д. Теоретические основы... - С.258.
15 Там само. - С.257-258.
ИбТам СЭМО.-С.257.
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інших працях вченого 117. В статті «Начальный период
восточнославянского этногенеза» (1943) А.Д. Удальцов дещо
інакше каже про час утворення східнослов янської
етноспільноти. Тут її винекнення ним відноситься вже до часу
Київської держави, коли «з окремих східнослов янських
племен» утворився «великий руський народ», який він іще
називає «давньоруським народом»118. Взагалі, в цій статті
вчений вживає як рівнозначні такі етнічні терміни, як:
«руський народ», «давньоруський народ», «руські слов яни».
Тут і в статті «Происхождение славян» (1947) виділяються
такі фактори консолідації «давньоруського народу», як
боротьбу з зовнішніми ворогами. Щоправда, в праці 1943 р.
акцент робиться на утворенні держави (східнослов янські
племена, «що складалися в процесі історії в давньоруський
народ, в боротьбі з зовнішніми завойовниками створили свою
державу» 119), а в статті 1947 р. робить акцент на утворенні
народу (в ході боротьби з зовнішним ворогом «йде подальше
згуртування племен давньоруських слов ян і утвореннями
ними давньоруського народу» 120). В останньому випадку
вченим підкреслюється «місцева своєрідність окремих
частин» давньоруського народу 121. Нагадаємо, що дана теза
проголошувалася А.Д. Удальцовим і в статті «Теоретические
основы...»: «загальноруській народності» були притаманні
«місцеві діалектні та побутові особливості»!22. В статті
1943 р. дослідник вказує на те, що процес розподілу»
давньоруського народу» розпочався лише з XIV ст.123. Але
вже в 1944 р. вчений каже, що в XIV ст. процеси диференціації
посилилися 124, тобто, якщо продовжити його думку,

ь Див., наприклад: Удальцов А. Начальный период
восточнославянского этногенеза // Исторический журнал. - 1943. - №
11-12. - С.72.; Він же. Происхождение славян // Вопросы истории. -
1947.-Ко7.-С. 100.

1!5? Удальцов А. Начальный период восточнославянского ... - С.72.
1!9Там само. - С.72.
120 Удальцов А.Д. Происхождение славян ... - С. 100.
121 Там само.-С. 100.

122 Удальцов А. Теоретические основы ... - С.258.
123 Удальцов А. Начальный период ... - С.72,
124 Удальцов А. Теоретические основы ... - С.258.
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випливає, що ці процеси почалися раніше. В статті 1947 р. не
конкретизується століття, коли почалася диференціація
«загальноруської народності», але вичленовується головний
чинник, що «поклав кінець політичній та культурній єдності
давньоруського народу», - татарське завоювання. Після цього
завоювання «політичне розз єднання, яке складалося ще з
часів феодальної роздробленості, тепер оформилося, і
посилило етнічну й культурну своєрідність окремих областей
давньоруського народу, які складалися із окремих племінних
об єднань східного слов янства»125. Виокремлення
національних білоруської, українької мов (російська не
згадується), згідно А.Д. Удальцову припадає на XVI ст. «Так
розпався, - підсумовує вчений, - давньоруський народ періоду
Київської держави на три братніх народи: білоруський,
великоруський і український» 126.

Отже, вчений названими працями, насамперед,
«Теоретическими основами...» підготував теоретичні засади не
тільки для етногенетичних досліджень вцілому, але й для
концепції «давньоруської народність». Поряд з іншими
етнічними категоріями, вчений визначив й категорію
народності; показав її місце в етногенетичній ланці «плем я-
нація». Народність, за А.Д. Удальцовим, являється значно
крупнішою спільнотою, ніж народ, яка може виникати поряд з
ним в епоху рабовласницьких і ранніх дофеодальних держав;
існує народність в феодальний період, а при переході до
капіталізму стає підгрунтям («гумусом») для утворення нації.
На відміну від нації, народність - менш стійка спільнота, «зі
зменшенням кількості загальних ознак». Вона буває різних
ступенів спільності щодо мови, території, побуту, матеріальної
й духовної культури. Вченим особливо наголошується, що
процес утворення народності й інших етнічних спільнот не є
однолінійним. Так, народність утворюється лише в процесі
схрещення та акультурації з іншими етноспільнотами. Вона
схильна як до процесу інтеграції, що є головним, так і до
процесу диференціації, кожен з яких може переважати в той

12> Удальцов А.Д. Происхождение славян ... - С. 100. Аналогічні
погляди вченим висловлювалися в статті: Теоретические основы ... -
С.258.

126 Удальцов А.Д. Происхождение славян. - С. 100.
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чи інший період історії. В «Теоретических основах...»
стосовно етногенезу слов ян, зокрема східної їхньої гілки,
А.Д. Удальцов не знаходить місця для використання такої
етнічної категорії як народ. «Загальноруська народність», яка
виникає шляхом диференціації із «загальнослов янської
народності», біля VII ст. в боротьбі з зовнішніми ворогами
консолідується і створює Київську державу. В період
феодальної роздробленості починаються процеси

диференціації «загальноруської народності» (або
«давньоруського народу»), які посилюються після татаро-
монгольського завоювання. І приблизно в XIV-XVI ст.
формуються три східнослов янських народи. Якщо в доповіді
1942 р. та теоретичній праці 1944 р. вчений вживає щодо
етнічного утворення східних слов ян термін «народність», то в
статтях 1943 і 1947 рр. - термін «народ». Проте в останньому
випадку А.Д. Удальцов, ймовірно, першим вводить в науковий
обіг словосполучення «давньоруський народ». Згідно ж
теоретичних розробок А.Д. Удальцова, В.В. Мавродін логічно
заміняє термінологічне словосполучення «давньоруський
народ» на «давньоруську народність». Тільки в 1950 р.
A. Д. Удальцов визнав мавродінський термін 127, що від нього,
власне сам автор - В.В. Мавродін - між 1946-1950 рр.
відмовляється.

В середині 40-х рр. XX ст. проблемами етногенезу
східного слов янства, в першу чергу білорусів, зайнявся
визначний радянський історик, українець за походженням,
академік АН БРСР і член-кореспондент АН СРСР В.І. Пі чета.
Він також визнавав існування «єдиного руського народу»
часів Київської Русі - предка «трьох братніх народів». В своїй
рецензії, на розглянуту вище монографію М.С. Державіна,
B. І. Пічета, між іншим, констатував, що «етногенетичні
дослідження в радянській науці - нове явище», а етногенезом
східних слов ян, власне, займаються тільки М.С. Державін та
А.Д. Удальцов 128. По багатьом питанням, що стосуються

12'' Удальцов А.Д. Происхождение славян в свете новейших
исследований / Стенограмма публичной лекции. - М., 1950. - С. 18.
12ь Пичета В. [Рецензия:] Державин Н. Происхождение русского
народа - великорусского, украинского, белорусского. - М., 1944. И
Вопросы истории. - 1945. - № 1. - С. 125.
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проблеми давньоруської народності В.І. Пічета приєднується
до аргументів та висновків названих вчених. Так, дослідник
пише, що «М.С. Державін справедливо відмічає, що
східнослов янські племена утворюють вцілому руський народ
і що в період племінних об єднань не закінчився процес
складання великого руського народу». Але В.І. Пічета
відмічає, що «процес формування руського народу був більш
складним і не настільки прямолінійним, як припускає
М.С. Державін» 129. Вчений також приєднується до висновку
М.С. Державша про наявність зв язків між східними
слов янами, в яких «росла і міцніла своєрідна культура...
спільна в своїх основах для всіх давньоруських племен і, яка
зосталася спільною як субстрат культури сучасного руського
народу в складі трьох братніх народів, що утворюють його -
великорусів, українців і білорусі в» 130. Далі в цій рецензії
В.І. Пічета вказує на особливу складність питання про
утворення трьох братніх руських народів. В першу чергу, для
уяснення суті цього питання дослідник вказує на важливість
розробки термінологічного апарату, зокрема, таких етнічних
категорій, як «народ», «народність», «нація». В.І. Пічета
вважає, що з цим завданням справився А.Д. Удальцов в статті
«Теоретические основы...» (1944). В.І. Пічета називає
теоретичні основи етногенетичних досліджень, прийняті
А.Д. Удальцовим, - «єдино правильними, оскільки дослідник...
виводить їх з положень марксистсько-ленінсько-сталінської
теорії»131. Спираючись на теоретичні розробки
А.Д. Удальцова, В.І. Пічета далі подає власну точку зору на
процес складання східнослов янських народів. Схему цього
процесу він починає з племінних об єднань східних слов ян
(племена, як окремі утворення не згадуються), які існували в
період первісної общини. Це - поляни, сіверяни, кривечі та ін.
При переході від первісної общини до класового суспільства
«на основі племінного розподілу виникають племінні
княжіння - об єднання територіально-політичного значення -
передумова державного ладу». В цей дофеодальний період
суспільно-політичного життя східних слов ян «створюються

129 Пичета В. Вказ. праця. - С.І22.
130 Там само. - С. 122.
131 Там само. - С.123.
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основі злиття декількох

загальнотеоретичній схемі
категорію «народ» щодо

передумови для формування нової категорії, - «народу» - на
племен». В.ї. Пічета, згідно
А.Д. Удальцова, використовує
процесу етногенезу східного

слов янства, хоча сам А.Д. Удальцов, у названій статті,
конкретно по відношенню до східної гілки слов ян цього не
робить. Саме ж утворення цього народу, на думку В.І. Пічети,
відбувається з об єднанням «слов янських княжінь під владою
київського князя», коли вони зливаються в «єдиний народ».
Цю думку дослідник підкріплює посиланням на «Повість
времінних літ». В.І. Пічета відмічає, що «її укладач намагався
дати історичне обгрунтування проблемі, звідки «Руская земля
стала єсть» - як певна етнічна й політична єдність» 132. Хоча
Київська держава в другій половині XI ст. вступає в період
феодальної роздробленості, тим не менше, на думку
В.І. Пічети, згадана етнічна єдність зберігається до татаро-
монгольського нашестя. Саме цей чинник «зупиняє
подальший процес остаточного формування єдиного руського
народу». Внаслідок татарського завоювання, як вважав ще
В.О. Ключевський, призвів до «розриву народності». Цей
«розрив народності», підкреслює В.І. Пічета треба постійно
мати на увазі, вивчаючи таке важливе питання, як «питання
етногенезу трьох братніх руських народів» 133. Зміни після
татаро-монгольської навали в соціально-економічних та
культурно-політичних умовах привели до утворення названих
народів. Паралельно процесу формування «великоруського,
українського і білоруського народів, на базі місцевих говорів
відбувається формування мов цих народів. Це два паралельних
процеси, тісно пов язаних один з одним»134. В основі
етногенезу східнослов янських народів «лежить окреме
«племінне схрещення» на базі суспільного розвитку», їх
утворення «відбувається на базі певної економічної,
культурної й політичної єдності, на базі виростаючих
соціально-економічних й політичних зв язків» 135. Остаточне
складання цих слов янських «народностей, як особливих

132 Пичета В. Вказана праця. - С.123.
133 Там само. - С.123.
134 Пичета В. Вказана праця. - С.123.
135 Там само. - С.124.
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етнографічних типів, слід віднести приблизно до XVI ст., часу
коли утворилися і народні мови з їх морфологічними і
фонетичними особливостями»! 36. При цьому В.І. Пічета
відмічає, що складання російського народу, при наявності
своєї держави, йшло більш прискореним темпом, ніж
формування українського і білоруського народів.
Східнослов янське населення південного заходу, тобто
України й Білорусії, в ці часи вчений іще називає «руською
народністю». Тобто В.І. Пічета не чітко використовує терміни
«народ» і «народність», а іноді вживає їх синонімічно.
Дослідник так само синонімічно використовує ці терміни і в
статті «Возникновение белорусского народа» (1946). Тут він
повторює думку про існування «єдиної руської народності» до
середини ХШ ст. та про «етнічну й культурну єдність Русі»,
яка зберігалася до. татарської навали137. Однак, процес
«етнічного відособлення» почався уже в період феодальної
роздробленості!38. На відміну від рецензії 1945 р., де
зазначається, що три східнослов янських мови склалися на
базі місцевих говорів, в даній праці В.І. Пічета вже стверджує,
що «мови трьох гілок єдиного руського народу» виникли на
«загальноруській мовній основі» 139.

Приєднуючись вцілому до положень М.С. Державіна,
В.І. Пічета, зокрема, визнає тезу про «єдиний руський народ»,
що існує «від минулого до сучасності». Він погоджується з
М.С. Державіним і в тому, що три східнослов янські народи -
«утворюють кожний окремо особливу націю, та всі разом - у
своїй єдності - руський народ як могутнє племінне ціле» 140.

І нарешті, теж у воєнні роки, питанням етногенезу
слов ян взагалі та східних зокрема, приділив увагу
В.В. Мавродін. Передусім даних питань вчений торкається в
монографії «Образование древнерусского государства», яка
вийшла в Ленінграді 1945 р. Ця монографія, хоча за формою
та змістом відповідає вимогам наукового видання, але за

13*Там само.-С.124.

13' Пичета В. Образование белорусского народа И Вопросы истории.
- 1946. - № 5-6. - С.29, 19.
ljS Там само. - С.18.
139 Там само. - С. 18.

1,0 Пичета В. [Рецензия:]... - С. 123.
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стилем викладення матеріалу наближається до популярного.
Популярність стилю обумовлена апологетичністю щодо
пафосу подвигів давніх східних слов ян та русів, що в умовах
Великої Вітчизняної війни набувало актуальності. Висвітлення
боротьби «руського народу» з зовнішніми ворогами під час
утворення Давньоруської держави її подальшого зміцнення та
консолідації «давньоруської народності» - предка українців,
білорусів та росіян - в роки боротьби з фашистською
Німеччиною посилювало ідею патріотизму та почуття єдності
трьох сучасних східнослов янських народів, згуртовувало їх у
цій боротьбі. Книга В.В. Мавродіна присвячена воїнам
Червоної армії, яких він порівнює з богатирями «землі
Руської»; воїнам, які в час написання воювали за визволення
«древнього Києва». Як можна здогадуватись, опираючись на
текст присвяти: дана монографія писалася В.В. Мавродіним
десь у 1943-44 рр., в евакуації141. Розглянуті нами вище
стаття А.Д. Удальцова «Теоретические основы...», монографія
М.С. Державіна «Происхождение русского народа...», друге
перевидання «Киевской Руси» Б.Д. Грекова та інші
проаналізовані праці, які вийшли в 1944-45 рр.,
В.В. Мавродіним іще не враховані. Це треба мати на увазі при
студіюванні нашого питання.

«Образование Древнерусского государства», на
відміну від багатьох праць радянських істориків того часу, в
методологічному плані не опиралася на праці Й.В. Сталіна.
Окрім того, не рясніла й посиланнями на них. В першому
розділі, присвяченому походженню слов ян В.В. Мавродін
тільки раз посилається на Й.В. Сталіна («Марксизм и
национально-колониальный вопрос» 1937); а в дев ятому
розділі, де мова йде про давньоруську народність взагалі нема
жодного посилання. Вцілому ж, впродовж всіх сторінок
монографії вчений посилається на Й.В. Сталіна лише
тричі 142. По проблемам слов янського етногенезу в методико-
методологічному аспекті В.В. Мавродін, як і інші радянські
вчені того часу, зокрема М.С. Державін, А.Д. Удальцов,
спирається на праці М.Я. Марра. Звернемо також увагу, що, не

1ч! Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства. -
Ленинград, 1945. - С.З.
142 Мавродин В.В. образование Древнерусского... - С.9.
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дивлячись на офіційне ідеологічне засудження історичних
поглядів М.С. Грушевського, В.В. Мавродін широко
використовує праці цього академіка, приєднуючись іноді й до
його висновків. В цьому позиція В.В. Мавродіна виступає
окремішно від загально прийнятої серед радянських вчених.
Дана обставина послужила приводом для осуду історика з
боку деяких рецензентів 143.

В своїй монографії В.В. Мавродін здебільшого вживає
для позначення етнічного утворення східних слов ян часів
Київської Русі традиційне для російської історіографії
термінологічне словосполучення «руський народ». Як і в
інших радянських істориків (приміром, Б.Д. Грекова,
М.С. Державіна) це поняття не носить строгого наукового
характеру певної етнічної категорії з цілком визначеним
змістом. Термін же «народність», який він в дев ятому розділі
вживає з прикметником «давньоруська» (іноді просто -
«руська»), В.В. Мавродін вживає саме як етнічну категорію,
хоча конкретного визначення їй не дає 144. На якій стадії
етногенезу виникає «народність» не вказується, хоча із
контексту можемо зрозуміти, що ця етнічна категорія слідує за
племенами й племінними об єднаннями. Не даючи чіткого
визначення «давньоруської народності», вчений розкриває
своє розуміння її суті через виокремлення факторів, що
спричинюють її утворення та спільних рис, які підкреслюють
її відносну етнокультурну єдність. Народність, в даному
випадку - «давньоруська народність», згідно В.В. Мавродіну, -
динамічна етнічна категорія, яка перебуває в процесі
формування 145. Доцільність введення в науковий обіг нового
термінологічного словосполучення - «давньоруська

народність» - для означення етнічного утворення східної гілки
слов янства періоду Київської Русі, вчений ніяк не
обгрунтовує. Лише мимохідь зауважує, що воно «точніше»,
ніж «руська народність» 146.

143 Див.: Базилевич К.В. Из истории образования древнерусского
государства // Большевик. - 1947. - № 5. - С.55.
144 Мавродин В.В. Образование Древнерусского ... - С.392.
145 Там само. - С.395.
146 Там само. - С.395.
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В даній монографії, як і в «Очерках по истории
Левобережной Украины», знову повторюється теза про
«примітивний характер об єднання руських земель і племен» в
період існування Київської державні 47. Однак, в праці
1945 р., яка власне й присвячена утворенню Давньоруської
держави, вже підкреслюється той момент, що Київська
держава об єднала східне слов янство в єдиний державний
організм, гуртувала та посилювала його, «створювала умови
для подальшого зміцнення спільності мови, побуту,
культури»; держава виконувала функцію охорони кордонів
«земель руського народу», вона «росла й посилювалася» в
боротьбі з зовнішним ворогом. Таким чином, історичний
розвиток східного слов янства в часи Київської Русі -
«пройшов під знаком незалежності, могутності та слави». Це
був «ранній ступінь формування руської народності, яка
поклала початок і великоросам, і українцям, і білорусам» 148.
Напевно, в контексті актуалізації В.В. Мавродін підкреслює,
що Київ, «мати городем русьским» був «найдавнішим центром
етногенезу слов ян і центром східнослов янської
культури» 149. Саме київський діалект, на думку
В.В. Мавродіна, «висунувся в якості загальноруської мови»,
він був покладений в основу міських загальноруських говорів,
які утворили своєрідний міський «койне», в якому «різні
племінні відмінності були згладжені» 150.

Взагалі мовні питання, за В.В. Мавродіним, головні
при визначенні етнічних питань. Історик особливо підкреслює,
що «... зміни в бік єдності в етнокультурному вигляді руського
населення Східної Європи ідуть передусім по лінії
встановлення єдності в мові, так як мова - основа
народності»151. Народність - поняття етнічне, тому,
досліджуючи «давньоруську народність», - потрібно
досліджувати питання етнічного порядку, тобто «в першу
чергу, - мовного»!52. Висуваючи на перший план мову, як

147 Там само. - С.227.
148 Там само. - С.227.
149 Там само. - С.227.
ьо мавродин В.В. Образование Древнерусского... - С.393.
151 Там само. - С.392.
152 Там само. - С.392.
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основу народності, В.В. Мавродін в цьому місці посилається
на працю В.І. Леніна «Национальный вопрос»153. Але ж ця
думка випливає із давньоруських літописів і узгоджується з
біблійною традицією, що її притримувалися й руські
літописці; вона присутня й прийнятна в історичних працях
багатьох дореволюційних вчених, на яких В.В. Мавродін
посилається в різних місцях монографії, торкаючись тих чи
інших питань історичного розвитку давньоруської доби. Серед
дореволюційних істориків, зокрема її пустулірує в контексті
«Повісті временних літ» Д.І. Багалій: «..мова - є основою
народності»!54. А в іншій роботі, аналізуючи «Повість...»
Д.І. Багалій пише, що в уяві літописця «народність і мова»
поняття тотожні, отже, говорячи про єдність слов янської і
руської мови, «він встановлює єдність слов янської і руської
народності» 155.

Серед істориків, фундаторів концепції «давньоруської
народності», тільки В.В. Мавродін так акцентує увагу на
мовному факторі. Згадаємо, що О.Є. Пресняков, на якого він
посилається з іншого приводу, взагалі не вважав мову
головною ознакою народності. В своїх мовних аргументах
В.В. Мавродін передусім опирався на праці видатних
радянських мовознавців С.П. Обнорського та Ф.П. Філіна.
Саме за С.П. Обнорським історик виділяє мовні процеси, які
відбувалися в містах Русі ще до появи писемності. В містах
«почала формуватися спільна розмовна мова з масою
політичних, юридичних, господарських термінів, з іноземними
запозиченнями, що відображала складну структуру
суспільного ладу Русі Х-ХІ ст.»156. Також В.В. Мавродін
виділяє мову давньоруських епосів, билин, сказань, що теж
створювалися в містах, називаючи цю мову своєрідним
«народним мовним койне». Таким чином, ще в дописемні часи
в Давній Русі почала складатися в містах та їх околицях

03 ТахМ само. - С.392, 430; Ленин В.И. Национальный вопрос (тезисы
по памяти) // Ленинский зборник.- Т. XXX.- С.62.
LM Багалей Д.И. Русская история. - T.I. Княжеская Русь. - М., 1914. -
С.359.

1х> Багалей Д. Русская история . Ч.І.: До половины XIII столетия
(домонгольский период). - X., 1909. - 95.
156 Мавродин В.В. Образование Древнерусского ... - С. 393.
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«загальноруська розмовна мова, в якій діалектні особливості
були вже згладжені». В основу ж давньоруської літературної
мови, яка почала оформлюватися в XI ст., була покладена
«давньоцерковнослов янська писемність і мова міських
«русів», давньоруська розмовна мова» 157. «Давньоруська
літературна мова, - підкреслює В.В. Мавродін, - була
літературною мовою всіх східних слов ян», була «єдиною
мовою для всієї Русі», хоча водночас «не мала єдиних норм».
Отже, як підсумовує історик, «формування давньоруської
народності... відбилося передусім в складанні загальноруської
розмовної, а згодом і літературної мови»158.

Головним фактором формування давньоруської
народності вчений називає утворення і сам факт існування
Давньоруської держави. Її існування, зокрема, привело і до
подальшого укріплення спільності мови. Київська держава
політично об єднала східнослов янські, «руські», племена,
з єднала їх спільністю політичного життя, культури, релігії,
спільною боротьбою з зовнішніми ворогами та спільними
інтересами на міжнародній арені, історичними традиціями,
сприяла появі та закріпленню поняття єдності «Русі та
руських». В основі названого процесу лежала не тільки
спільність походження східних слов ян та їх побуту, але й
єдність історично витворених форм суспільно-політичного,
державного життя, єдність культури та релігії, спільність
традицій, державних кордонів та інтересів 159.

Серед факторів, які сприяли формуванню єдиної
народності, В.В. Мавродін вказує на такі як динамічні торгові
зв язки, що розвиваються між окремими областями,
господарювання «княжих мужів», розширення і
розповсюдження княжої домініальної адміністрації, освоєння
княжою дружиною, боярами, їх «отроками» нових земельних
просторів, полюддя, збір данини, суд, розселення і
колонізація, спільні походи, поїздки тощо. Всі ці фактори,
відмічає дослідник, у їх сукупності «поступово руйнували

157 Там само. - С.394.
1>8 Там само. - С. - 395.

159 Мавродин В.В. Образование Древнерусского... - С.395-402.
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культурну, мовну, племінну й територіальну
розз  єднаність 160.

Після мовного чинника йде інший важливий фактор,
що теж визначає народність як етнічне поняття, - «національна
самосвідомість, усвідомлення себе, як «єдиної народності»161.
Наявність цього чинника у «руського народу» Київської Русі,
серед розглянутих нами дослідників, визнавали Б.Д. Греков і
М.С. Державін. Із дореволюційних істориків наявність
національної самосвідомості у «руських» Київської Русі і
періоду феодальної роздробленості («обласний період»)
визнавав, зокрема Д.І. Багалій162. Аргументуючи наявність
національної самосвідомості в часи Київської Русі,
В.В. Мавродін, як і названі вчені, спирається на давньоруські
писемні джерела - «Повість временних літ», «Слово про закон
і благодать», «Слово о полку Ігоревім» тощо!63. Почуття
«єдності народності» або національна самосвідомість
породжувала, на думку В.В. Мавродіна цілу сукупність ознак
єдності або спільності. Це - «спільність мови, культури,
спільність політичного життя, спільні походи і війни, спільна
боротьба з ворогами, єдність релігії, спільність побуту,
звичаїв, повір їв, єдність законів...», - тобто, взагалі вся
сукупність «загальноруської матеріальної й духовної
культури» 164. Більш детально вчений зупиняється на такій
ознаці єдності або спільності народності, як культура
Київської Русі, яка була «більш-менш однорідною, більш-
менш єдиною за своїм характером». Цю спільність культури
В.В. Мавродін ілюструє на прикладі архітектури. Спільні риси
у дерев яному зодчестві українських Карпат та російської
Півночі однозначно вказують на їх спільну основу, що була
закладена в Київську добу й раніше 165. Спільність
походження відображає також, на думку вченого, народно-
ужиткове мистецтво українців, білорусів, росіянібб. Свою

160 Там само. - С.392.
Там само. - С.396.

162 Багалей Д.И. Русская история. - Т.І. Княжеская Русь. - С.ЗЗ5-337.
163 Мавродин В.В. Образование Древнерусского... - С.396-397.
164 Мавродин В.В. Образование Древнерусского... - С.396-397.
!б> Там само. - С.398.
106 Там само. - С. 399-400.
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аргументацію щодо єдності та спільності культури Київської
Русі В.В. Мавродін будує на працях відомих істориків
культури та мистецтвознавців - І.Грабаря, М.М. Вороніна,
Л.О. Дінцеса, М.К. Каргера та ін.

Необхідно відмітити, що В.В. Мавродін в зазначеній
монографії не переоцінював ступеня етнічної єдності у
східнослов янських племен. Адже, на його думку,
давньоруська народність не була одноманітною 167, вона
зберігала «яскраві, живі сліди етнічної, племінної строкатості
в діалектах, матеріальній, духовній культурі» 168. До того ж
В.В. Мавродін в цій праці неодноразово наголошує, що процес
складання давньоруської народності не завершився 169.
«Руські» ІХ-ХІ ст. тільки почали об єднуватися в певний
етнічний масив, про них можна казати, «як про єдину
народність, яка перебувала в стані утворення, але, правда, так
до кінця і не створилася» 170. В той же час ця народність, на
думку дослідника, дала початок всім трьом слов янським
народностям Східної Європи, а «Київська Русь була колискою
всіх трьох братніх слов янських народів, київський період був
їх далеким дитинством»171. Проте, згідно В.В. Мавродіну,
Київська держава не тільки не встигла, але «не могла злити
східнослов янські племена в єдину народність» 172. Головну
причину того, що процес складання давньоруської народності
перервався історик вбачав у феодальній роздробленості, яка
розчленила давньоруську народність на частини, створила
передумови виникнення етнічних утворень відповідних
значним самостійним феодальним державам 173. Окрім
феодальної роздробленості призупинили процес утворення
«єдиної, давньоруської народності в межах Київської
держави», також і «Батиєва навала, татарське іго, «погибель
Русскої землі», загарбання земель Русі шведами,

167Там само. - С.400.
1б8Там само. - С.401.
169 Там само.-С.395, 401.
170 Там само.-С.395.

171 Мавродин В.В. Образование Древнерусского.... - С.401.
172 Там само. - С.395.
1,3 Там само. - С. 400-401.
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німецькими рицарями, літовцями, поляками, угорцями,
молдаванами, татарами...».

Визначне значення київського періоду в історії всіх
східнослов янських народів, на думку В.В. Мавродіна, полягає
в тому, що «саме в ці віки складалося те спільне в мові, побуті,
культурі, релігії, в моральному та психологічному укладі, що
визначило собою кровні тісні зв язки, які об єднали всі три
слов янських народи Східної Європи в єдине, нерозривне
ціле» 174. Відзначимо, що В.В. Мавродін ширше розкриває
тезу Б.Д. Грекова про «визначне значення» київського періоду.
Порівняно короткого періоду Київської держави, як вважає
В.В. Мавродін, «виявилося достатньо для того, щоби створити
етнічне утворення... яке збереглося у вигляді того спільного,
що об єднує російський, український та білоруський
народи» 175. Як бачимо, в останніх тезах вчений наблизився до
положення О.Є. Преснякова, М.С. Державіна та В.І. Пічети
про «триєдиний руський народ», однак залишився на позиції,
яка визнає існування, хоча і споріднених, але все ж окремих
східнослов янських народів.

Таким чином, в «Образовании Древнерусского
государства», зокрема, в дев ятому розділі В.В. Мавродін в
дечому розвинув концепцію стосовно етнічного утворення
східних слов ян доби Київської Русі. Однак, теоретичного
обгрунтування концепції, особливо, в етногенетичному
аспекті, й тут ще немає. Взагалі, дана праця В.В. Мавродіна
порівнянно з його «Очерками по истории Левобережной
Украины» та наступними монографіями, виглядає «сирою»,
чернетковою, тезовою, написаною «нашвидкоруч» та

декларативно. Це, напевне, можна пояснити умовами евакуації
в Саратові та дещо популярно-пафосним характером
стилістики самої монографії, пов язаним з війною. Все ж у
рецензії на монографію С.О. Покровський пише, що вона
«спирається на надзвичайно багатий матеріал досліджень
радянських археологів, що ввели в науковий обіг велику
кількість нових даних, на висновки радянської школи
мовознавства та праці по етногенезу окремих народів», а

Там само. - С.402.

Там само. - С.402.



14

«основні положення автора з питання етногенезу східного
слов янства не викликають заперечень і відповідають
сучасному рівню радянської історичної науки» 176. Також і
К.В. Базилевич відмічає, що «Образование Древнерусского
государства» «стало спробою узагальнити результати праць
радянських істориків на ділянці давньої історії слов ян і
Київської Русі» 177.

Головною заслугою В.В. Мавродіна та знаковою
подією в формуванні концепції, стало введення ним в даній
монографії в науковий обіг нового, більш вдалого та науково
коректного термінологічного словосполучення щодо
означення етнічного утворення східних слов ян доби
Київської Русі - «давньоруська народність». До цієї назви
близько підійшов і А.Д. Удальцов. Він запропонував терміни -
«давньоруський народ» (1943) та «загальноруська народність»
(1944). Прикметник «давньоруський» побутував у
загальноприйнятих словосполученнях - «давньоруська мова»,
«давньоруська література», «давньоруська культура» тощо.
Він давав можливість розрізняти першопочаткові етапи
розвитку від наступних - у мові, літературі, культурі та ін. усіх
трьох східнослов нських народностей (згодом націй). Логічно
було використати його в парі з етнічною категорією, яка на
тому етапі етногенезу східного слов янства, згідно
етногенетичній теорії А.Д. Удальцова, відповідала терміну -
«народність». Недивлячись на це, мавродінське
словосполучення відносно довго не сприймалося в радянській
гуманітарній науці (приблизно до 1950-1951 рр.). Зате згодом
воно настільки прижилося, що стало невід ємним від самої
концепції або проблеми, суть якої, власне, полягає в
сукупності поглядів на характер етнічного утворення східних
слов ян. Вдала назва стає символом концепції, бо вона є, за
висловом видатного російського філософа О.Ф. Лосева,
«знаряддям спілкування з предметами і ареною... свідомої
зустрічі з їх внутрішнім життям», знати ім я або назву
предмета - «означає бути в стані спілкування й інших
приводити до спілкування з предметом, бо ім я і є сам предмет

1<бПокровский С.А. О начале русского государства И Вестник
древней истории. - 1946. - № 4. - С. 101.

Базилевич К.В. Вказ. пращі. - С.51.



75

в аспекті своєї зрозумілості до інших, у аспекті своєї
спілкувальності з усім іншим»178. Напевно, цей феномен
імені або назви, призвів у випадку з концепцією
«давньоруської народності» до того факту, що багато
дослідників почали вважати, що саме В.В. Мавродін першим
поставив питання про давньоруську народність. Про це пише
навіть учень та наступник В.В. Мавродіна на посаді декана
істфаку ЛДУ - І.Я. Фроянов, не кажучи вже про інших179.
Якщо виходити з того, що назва, все ж таки, не є тотожньою

самій концепції, то слід визнати помилковість попереднього
твердження. Дійсно, в дев ятому розділі своєї монографії
В.В. Мавродін, одним з чотирьох питань, ставить питання під
назвою - «Проблема давньоруської народності». Зазначимо
тут, що вчений, власне, так і не дає відповіді: в чому ж,
конкретно, полягає проблема або проблеми. Він лише (досить
декларативно і в популярній формі) концептуально викладає
свою точку зору стосовно характеру етнічного утворення
східних слов ян періоду Київської Русі та вживає щодо цього
нову назву. Але, дослідник ставить ще три питання: «Роль
варягів в утворенні давньоруської держави», про «Терміни
«Русь», «руси», «рос» та про «Значення доби Київської
держави в історії великоруського, українського та
білоруського народів» 180. Із цього контексту стає зрозумілим,
що вчений всі ці питанння ставить собі й дає на них свої
відповіді, не претендуючи на первинність їх наукової
постановки. Вживанням слова «проблема» стосовно питання
давньоруської народності, В.В. Мавродін, напевно, бажав
підкреслити проблемний характер тієї концепції, яка, власне, в
основних моментах вже була практично виокремлена в працях
О.Є. Преснякова та радянських дослідників 30-х- першої
половини 40-х рр. XX ст.

Отже, в даній статті було піддано огляду основні
моменти процесу виникнення взаємопов язаної концепції про
місце Київської Русі в історії трьох східнослов янських
народів та про етнічне утворення народів Східної Європи в
давньоруську добу. Цей історіографічний процес розпочато

17S Лосев А.Ф. Философия имени. - М., 1990. - С.49, 125
! ,9Фроянов И.Я. Вказ. пр. - С.10.
!80Мавродин В.В. Образование Древнерусского ... - С.380.
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постановкою питання про «нову», «історичну народність»
доби Київської Русі, відмінну від попередніх та майбутніх
етнічних утворень східних слов ян. Дану постановку питання
зроблено О.Є. Прєсняковим. Наразі можливо навіть дати
відповіді на питання, поставлені Л.Л. Залізняком: «де, як і
коли виникла концептуальна побудова про давньоруську
народність». Це сталося 17 вересня 1907 р. в стінах Санкт-
Петербурзького університету на історико-філологічному
факультеті під час виголошення О.Є. Прєсняковим своєї
вступної лекції до університетського курсу 1907-1908 учбових
років. Тож прихильники концепції про давньоруську
народність можуть у 2007 р. відзначати 100-літній ювілей цієї
події, а не 50-літній в 1998 р., як це видається Л.Л. Залізняку.
О.Є. Пресняков, напевне, першим виділив за допомогою
етнічної категорії «народність» етноспільноту Київської Русі.
Він вказав на проблему термінологічної неусталеності
етнічних понять. Категорію «народність» він визначав через
ознаки єдності, ним відновлено погляди на Київську Русь як
державу всіх східних слов ян. Вплив вченого в цих питаннях
на радянську історичну науку був досить вагомим. Видання в
кінці 1930-х рр., прочитаного раніше лекційного курсу,
співпало з початком формування даної концепції в радянській
історичній науці. Хоча перший крок в цьому напрямку було
зроблено ще в 1930 р. М.Л. Рубінштейном. Набутки
радянської гуманітарної науки 20-30-х рр., зокрема історії,
археології, мовознавства, історії культури тощо ще перед
війною досягли ступеню «критичної маси» і уможливили
реалізацію перших підходів до створення класичної для
радянської історичної науки концепції про Києво-руську
спадщину та етноутворення східних слов ян названого
періоду. Найбільший прорив в цьому процесі стався в роки
Великої Вітчизняної війни, коли дані питання надзвичайно
актуалізувалися самим життям; ідея єдності та рівноправності
трьох слов янських народів Східної Європи набула, можливо,
вирішальної ваги в справі духовно-патріотичної мобілізації
слов янських народів у боротьбі зі смертельнонебезпечним
спільним для них ворогом. Розробками цих питань майже
одночасно зайнялися провідні вчені - представники історичної
науки всіх трьох слов янських народів. Серед них особливо
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потрібно виділити відомих медієвистів - українця
М.Н. Петровського та росіянина А.Д. Удальцова. Перший з
них сформулював основні положення та аргументи стосовно
ознак єдності та спільності «єдиного народу» Київської Русі -
предка українців, білорусів, росіян. А другий - розробив
теоретичне підгрунтя для етногенетичних досліджень,
визначив основні етнічні категорії та їх історичну еволюцію.

Завершальною ланкою процесу виникнення концепції
«давньоруської народності» стала праця В.В. Мавродіна
«Образование Древнерусского государства». Незважаючи на її
деяку декларативність, саме в ній було зроблено постановку
проблеми і дано майже в сакральний спосіб сутнісне
найменування концепції. В дев ятому розділі даної монографії
В.В. Мавродін сформулював основні характерні риси
концепції, що їх не вистачало в попередників.

В даній статті йшлося про формування нової концепції
саме в історичній галузі гуманітарної науки радянського часу.
Роль допоміжних та суміжних дисциплін історії - археології,
історії культури, етнографії - заслуговує окремого вивчення.
Також в майбутньому слід окремо дослідити вплив на
формування концепції інших гуманітарних дисциплін, в
першу чергу, - мовознавства.

Автор свідома того, що в статті недостатньо приділено
уваги різним позанауковим факторам та впливам. Передусім, -
політичним та ідеологічним чинникам, як-то: тоталітарні та
неоімперські синдроми, культ особи Й.В. Сталіна, німецько-
фашистська агресія тощо. Ці чинники, безперечно, вплинули
та каталізували розробку концепції про давньоруську
народність. Не виключено, що було й пряме ідеологічне
замовлення стосовно розробки концепції. Але, якщо це і мало
місце, то цим не виключається справжня наукова
зацікавленість вчених в подоланні крайнощів попередніх
історичних концепцій і намагання наблизитися до істинного
розуміння етнічних процесів Києво-руської доби. Виконання
ідеологічного замовлення ще аж ніяк не означає, що концепція
«давньоруської народності» - свідома фальсифікація з боку
радянських істориків, «псевдонаукова побудова» або «типовий
витвір кремлівських ідеологів». Якщо розробку даної
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концепції вважати «ганебною плямою»181 на совісті

радянських істориків, то, в такому разі, вона переходить і на
сучасних провідних українських вчених, корифеїв історичної
науки вцілому - істориків, археологів, етнологів. Назвемо
тільки - П.П. Толочка, О.П. Пономарьова, В.І. Наулка,
М.Ф. Котляра, О.О. Моцю. Всі вони, в тій чи іншій мірі,
визнають існування давньоруської народності.

В колективній академічній монографії українських
істориків, присвяченій 10-літтю незалежності України
«Україна: Утвердження незалежної держави (1991-2001)»,
автор розділу «Спадщина Київської Русі» М.Ф. Котляр
наголошує на тому, що «історична реальність походження
українців, так само, як росіян і білорусів, від народності
Київської Русі - давньоруської етнокультурної спільності, чи
народності» - «залишається неспростовною» 182. Навіть
визначний сучасний український археолог В.Д. Баран, який не
є прихильником існування давньоруської народності, все ж
таки визнає існування «східнослов янської етнічної
спільності» 183.

Отже, вирази на кшалт «ганебної плями» актуалізують
необхідність грунтовного дослідження процесу виникнення
концепції «давньоруської народності».

181 Залізняк Л. Де, як і коли... - С.9.
182 Україна: Утвердження незалежної держави (1991-2001). - К., 2001.
- С.26.

183 Украинцы. - М, 2001. - С.17.


