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КНЯЖ А ДОБА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 
РАДЯНСЬКИХ ІСТОРИКІВ

Від редакції: Між паперами бл. пам. М. Ждана ми знайшли також 
статтю на згадану в заголовку гему. З  уваги на актуальність її, ми 
містимо к,ю статтю в нашому журналі; її свого часу Покійний виголо
сив як доповідь. Ми вносимо лише деякі мовні та стилістичні поправки.

З точки зору радянських істориків уже в самому формулюванні та
кої назви: «Княжа доба історії України в інтерпретації радянських істо
риків» є дві єресі: по-перше, за їх твердженням немає України в кня
жій добі — є тільки «древня», себто стародавня Русь — 'спільна ко
лиска трьох братніх народів: російського, українського та білорусько
го, а по-друге, немає мовляв, княжої доби, як окремого, замкненого пе
ріоду в історії слов’ян, а є лише період феодалізму.

Почнемо з питання «древньої Руси», яке в ’яжеться тісно із справою 
етногенези, чи постання трьох східньослов’янських народів: українців, 
росіян та білорусів.

І.

До половини XIX століття цього питання історіографія ясно не пі
діймала. Михайло Погодін перший дав викінчений потляд на цю спра
ву в своїй статті «Записки о русском языке», друкованій у п ’ятому то
мі «Известий Академии Наук» 1856-го року. Згідно з його теорією те
риторія Київської Руси була з самого початку нашої історії заселена 
москалями (чи як він їх називає — великоросами), які під впливом на
паду татар на «східню Европу в половині 13-го століття емігрували на 
північ, на землі сьогоднішньої Московщини, а на їх місце прийшли 
українці з Карпатських гір. Не зважаючи на свою недоречність, теорія 
Поґодіна була така приваблива для російських істориків, що вони 
прийняли її без жадних застережень.

Першим українським істориком, який виявив помилковість твер
джень Поґодіна, був Михайло Максимович, однак теорія Поґодіна знай
шла завзятих оборонців, серед яких варто відмітити передусім Алек
сандра Соболєвського. Вив’язалася наукова полеміка, у якій справу 
автохтонности українського народу на своїй землі доводили не лише 
наші вчені, а серед них передовсім Володимир Антонович, але й чужі, 
як наприклад, філолог Олексій Шахматов.
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В. Антонович доказував, що не зважаючи на те, що татари знищи
ли Україну 1240 року, цілковитої зміни демографічної структури не 
сталося, а в зв’язку з тим не може бути й мови про якусь еміґрацію 
українського населення >на широку мірку. Остаточного удару теорії По- 
ґодіна завдав Михайло Грушевський. Працю Грушевського під назвою 
«Звичайна схема «русскої» історії і справа раціонального укладу істо
рії східнього слов’янства» видала Імператорська Академія Наук 1904 
року. Вона так чітко з’ясувала справу автохтонности українського на
роду на українській території, що навіть деякі російські і білоруські 
історики, наприклад, Пресняков, Шчета та Любавський приєдналися до 
неї і за вихідну точку російської історії стали брати не Київське, а Во- 
лодимиро-суздальське князівство.

Звичайно, твердження Грушевського не йшли по лінії державних 
інтересів Москви. Поборовши труднощі внутрішньополітичного поряд
ку та закріпивши за собою владу, комуністична верхівка заставила сво
їх істориків до праці над такою розв’язкою питання етногенези східньо- 
слов’янських народів, яка відповідала б потребам московського імперіа
лізму. В наслідок цього всі радянські історики змушені були прийня
ти нову концепцію етногенези СХІДНЬО'СЛОВ’ЯНСЬКИХ народів, яка доте
пер зобов’язує як невід’ємне табу радянської історіографії.

Згідно з цією концепцією цілу східню Европу в княжих часах за
селяв один староруський, чи пак, за радянською номенклятурою, древ- 
ньоруський народ. Цей народ, нібито, мав спільну мову, виробив спіль
ні політичні форми правління, судився спільними законами, одним сло
вом творив якнайміцніше зцементовану єдність. Щойно під впливом 
деяких повільно діючих соціологічних та економічних перемін, як та
кож внаслідок таких політичних катаклізмів, як напад татар у 1240 
році, з одного древньоруського народу постали три братні народи: ро
сійський, український і білоруський.

Визначення часу розвалу тієї етнічної 'Спільноти є до речі А хілло- 
вою п ’ятою цілої концепції та виказує досить вузький діяпазон і об
межується часом від 14-го до 16-го століття. Треба зазначити, що офі- 
ціяльна радянська історіографія робила і далі робить великі зусилля, 
щоб під концепцію древньоруського народу положити якнайтривкіші 
підвалини.

До співпраці над тією справою притягається усі можливі галузі гу
маністичних наук: мовознавство, археологію, антропологію, етногра
фію і т. д. Відбуваються з’їзди, на яких вигладжують усі слабі місця 
цієї концепції, видають томи різних наукових збірників з доповідями 
визначних радянських істориків і вперто в усіх працях історичного 
характеру і наукового, і популярного, підкреслюють фразу про київ
ську державу «древньоруського народу» як спільної колиски трьох 
братніх народів: російського, українського і білоруського. Треба зазна
чити, що ця черговість — на першому місці російський, а щойно потім 
український і білоруський народи — обов’язує також українських і 
білоруських істориків.
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Таким чином, шляхом 'практики і впертого повторювання, кладуть 
підвалини під висновок з концепції «древньоруського народу» — кон
цепцію «старшого брата». Тут (варто також зазначити, що при обгово
рюванні '.княжих часів часто вилишають іпрефікс «древньо» — і зали
шається лише «руський» народ. А що в радянській дійсності не мас 
місця на припадковість, то маємо підстави твердити, що це упрощен
ия назви з древньоруського1 народу на «руський народ» мас благосло
вення партії. Щоб не бути голословним, зацитую тут слова одного з 
визначніших радянських, російських істориків Пашуто. У своїй (праці 
«Очерки історії Галицько-Волинської Руси», обговорюючи становище 
Галиччини у 13 сторіччі, зокрема контакт короля Данила з папою рим
ським у -справі коронації, він пише так: «Не смотря на тесные связи 
с латинским западом, основы русской народности оставались нетрону
тыми: законы, культура, литература (летопись, песни), религия про
должали охватываться русскими», — як можна завважити, тут немає 
древньорусскої народности, а лишилась тільки «русска» і то, очевид
но, писана через подвійне «с». Звичайно, мова тут -про- галицько-волин
ську вітку українського народу.

Концепція «древньорусокого народу» призначена не тільки на внут
рішній радянський ринок, але і на експорт. Перекладені на різні євро
пейські мови праці радянських істориків поширюють та закріплюють 
цю концепцію в німецькій, французькій та англійській історіографії, 
А що назву Русь перекладають названими мовами як Russland, Russia 
або Russie, то тим самим між Росією і Русю у тих мовах поставлено 
знак рівняння. Можна ісміло твердити, що, іпоза горсткою українських 
істориків у вільному світі, лише (незначна кількість істориків-чужин- 
ців обстоюють позиції автохтонности українців у Київській Руш.

Ось приклад: Доібрий знавець історії Східньої Евро-пи, професор 
Гамбурзького університету Bertold Spuler у своїй праці «Die Goldene 
Horde» пише, що коли татари 1240 року здобули Київ «das alte RuB- 
land, der Kiever Staat hatte sein Ende gefunden» і що татари опанували 
«das Land am Dnepr und nordwestlich des Schwarzen Meeres, das weite 
russische (und heutige ukrainische Gebiet»).

Другий -приклад: 1955 року появилась праця Горста Яблонського під 
назвою «Westrussland zwischen Wilna und Moskau», що має в підтитулі: 
«Die politische Stellung und die politischen Tendenzen der russischen Be- 
volkerung des Grossfiirstentums Litauen im 15 Jahrhundert» а її насе
лення це — russische Bevolkerung.

При цьому не можна забувати, що обидва автори Шпулєр і Яблон- 
ський — це історики-спеціялісти в історичній проблематиці Сходу Ев- 
ропи.

Не від речі тут згадати, що українські історики у вільному світі 
спростовують радянську концепцію «древньоруського народу». Доте
пер появилися такі важливіші праці з цієї ділянки: «Генеза і розвиток 
східньослов’янських народів» — проф. М. Андрусяка, праця друкова
на 1954 року з Записках ЧСВВ у Римі. «Княжа Русь-Україна та виник
нення трьох східньослов’янських націй» — проф. М. Чубатого, праця
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друкована 1964 року в Записках НТШ. «Дв.і концепції історії України 
і Росії» проф. Н. В а силенко-П о лонськ ої 1964 року в виданні Українсь
кого Вільного Університету. «Совєтські концепції походження велико
руської народности та руської нації» проф. Петра Курінного — друко
вана 1963 року в Наукових Записках Українського Вільного Універси
тету і проф. П. Коваліва: «Теорії виникнення нації і національних мов», 
журнал «Сучасність» 1966 року.

П.

Кожний з нас,, хто вивчав курс історії України під час своєї серед- 
ньотпкільної науки напевно пригадує собі поділ тієї історії на її окремі 
періоди. Ми зачинали навчання в-іід доісторичних часів, після цього пе
реходили до княжої доби, яка кінчалася смертю останнього князя Га
лицько-Волинської Руси Юрія Тройденовича. З черги йшов короткий 
литовський період, коли більшість українських земель опинилась під 
пануванням Литви, далі козацька доба, доба творення нового ладу на 
наших землях, який упадає внаслідок імперіяліізму Москви, що свої 
правдиві цілі та -своє відношення до українства виявила знищенням 
Батурина з його культурним надбанням, а також зруйнуванням Січі. 
Після того настала доба відродження, часи Котляревського і Шевчен
ка, в яких кристалізувалася національна свідомість, що переконливо 
виявилося в останній добі, в добі всенащокалыних змагань за власну 
державу.

Ця так звана середньошкільна періодизація оперта на «звичайній 
схемі» Грушевського вимагає додаткових уваг чи доповнень. На тему 
періодизації нашої історії ведуться між нашими істориками широкі 
дискусії. Пропоновані зміни оперті звичайно на фактичнім історичнім 
матеріялі як політичного, так державноправного характеру (як наприк
лад у Окіншевича).

Подаємо тут пропоновану Крупницьким періодизацію так, як вона 
з ’ясована в його праці «Основні проблеми історії України» опублікова
ній у 1955 році:

I. Передісторія України
II. Князівсько-земські часи

а) Київська держава
б) Галицько-Волинська держава

III. Українські землі в складі листовсько-руської держави
IV. Україна — колонія шляхетської Польщі і козачий рух
V. Гетьманська держава 17—18 стол. і стан її розвитку як станової 

держави
VI. Україна під Росією та Австрією і національний народницький 

рух 19 стол.
VII. Спроби розбудови української державиости в 20 стол. в умовах 

новітнього колоніяльного пригнічення.
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Як бачимо, періодизація пропонована Крупницьким дуже логічна і 
чітко відмежовує окремі періоди не залишаючи жадних недомагань та 
неясностей. Але я хотів би звернути увагу на її ще одну — чи не най
важливішу прикмету, а саме на те, що вона дуже (виразно підкреслює 
окрему і своєрідну специфіку української історії. Цю її прикмету тре
ба мати передовсім на увазі, коли ми обговорюємо періодизацію історії 
України так, як вона впроваджена радянськими істориками.

Ця радянська періодизація викладена у 17 томі Української Радян
ської Енциклопедії присвяченому всеціло Українській С о ція лі стичній 
Республіці. Тому, що 17 том підписано до друку 1S65 року, треба ува
жати, що це останнє слово радянської історичної науки, або, точніше 
кажучи, отримав нещодавно схвалення іпартії.

Подаємо тут схему тієї періодизації, з тим що доводимо її лише до 
кінця 16 стол., бо подавати її в цілості забрало б багато місця.

Радянська -схема періодизації така:
1. Первіснообщинний лад і зародження класового суспільства. 

Формування і розвиток феодальних відносин у східніх слов’ян. 
Київська Русь — період феодальної роздроблености Руси.

2. Розвиток феодально-кріпосницьких відносин і боротьба народніх мас 
іпроти соціального й національного гніту в 15—16 стол. Утворення 
української народности.

3. Посилення кріпаччини і національного гніту на Україні в першій 
половині 17 стол. Селянсько-козацькі повстання 20—ЗО років.

4. Визвольна війна українського народу 1648—1954. Возз’єднання 
України з Росією. Переяславська Рада 1654 р.

5. Соціяльно-єкономічний розвиток і політичне становище України 
після возз’єднання з Росією (2-а половина 17 стол.), і т. д . . . .
Порівнюючи радянську схему із схемою періодизації, яку подав Б. 

Крупницький, легі^о переконатися, що в той час, коли критеріями по
ділу -схеми Крупницького є політичні відносини, то критеріями поділу 
радянської схеми є, здебільшого, соціяльно-екокомічні переміни.

Це, очевидно, зумовлене матеріялістичним світоглядом, який всі 
'.прояви людських дій зводить до матеріяльних причин, що нібито є 
основним рушієм історичного розвитку.

Але є ще друга ціха, яка відрізняє радянську періодизацією від пе
ріодизації Крупницького, чи хоч би від нашої середньошкільної. У той 
час, коли в обох останніх українська національна специфіка висува
ється на перший плян, у радянській періодизації ця специфіка висту
пає тільки тоді, коли треба підкреслити її зв’язки з російською. Оце 
затирання національної специфіки треба, на мою думку, розцінювати 
як один із тактичних маневрів, що його завданням є «науково» обґрун
тувати інтеґраційні процеси, що мали б довести до створення одного 
«совєтського» народу, який, очевидно, нічим не відрізнявся б від ро
сійського народу.
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III.

Приг л ядаючись ближче до обгсв орюваного відтинку радянської ,пе
ріодизації, ми запримічуємо, що в його термінології часто (повторюєть
ся назва «феодалізму». З поняттям феодалізму ми всі зустрічалися при 
вивчанні історії Західньої Евроіпи, зокрема Франції та Німеччини. З 
тим февдалізмом ми ’звикли були в ’язати окрему форму суспільно- 
економічного і політичного ладу, пов’язану ідеологічними принципами.

Суспільно-економічний елемент февдалізму був репрезентований 
актом «комендації» або «бенефіціюм», на підставі яких одна людина
— васал — шукаючи безпеки, піддавалась другій людині — суверенові
— зрікаючись тим самим частини своїх прав у її користь, але діста
ючи за це від суверена опіку і поміч.

Політична сторінка февдалізму була позначена привласненням де
яких державних прав і прерогатив могутніми васалами, які були ґа- 
рантовані відповідно оформленими імунітетами.

Ідеологічну сторінку февдалізму трохи, може, спрощено, але вдало 
xąpa’KTepH3ye засада, що німецькою мовою звучала: Gottesdienst, Нег- 
rendienst und Frauendienst.

Інакше інтерпретують суть февдалізму радянські історики. Для них 
февдалізм іполягав у тому, що кляса багатих «февдалів», які користу
валися правами на посідання землі, використовувала клясу селян, що 
стояла від них у кріпосній залежносте. Позатим радянські історики 
уважають, що політичні атрибути февдалізму, так як воїни сформу
льовані західноєвропейськими істориками, можуть, але не мусять бу
ти його складовою частиною.

Якщо мова про концепцію февдалізму, то серед науковців існують 
два напрями: один, який приймає, що февдалізм це одноразове явище, 
яке виявило себе в Середньовіччі і лише в деяких країнах Европи і 
поза нею в силу особливих неповторних історичних умов. Другий на
прям приймає, що февдалізм це універсальне явище, отже необхідний 
і конечний етап розвитку, через який пройшло (або частково ще й  те
пер проходить у деяких відсталих країнах Африки ціле людство. Цей 
погляд обстоюють передусім історики, які вірять у закономірність істо
ричного процесу, отже в те, що людство в своєму розвитку переходить 
від одної стадії до другої без можливосте оминути якоїсь із них. Та
кою обов’язковою стадією в їхніх очах є і февдалізм.

Радянські історики прийняли та розпрацювали принцип, що фев
далізм це, мовляв, універсальне явище. Виходячи з положень історич
ного матеріялізму вони твердять, що історичний процес усього без ви
нятку людства підлягає закономірності. У зв’язку з цим ціле людство, 
нібито, мусить перейти такі головні фази розвитку: первісно-общинний, 
февдальний, капіталістичний та комуністичний. Так формульований 
принцип історичної закономірносте крім суто теоретично-наукового має 
ще й практично-політичне значення. Він має завдання переконати світ 
у тому, що остаточна і неминуча фаза розвитку всього людства — це 
комунізм.
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У зв’язку з цим подаійним теоретично-науковим і практично-полі
тичним аспектом феодалізму радянський режим присвячує дуже пиль
ну увагу цілій цій проблематиці. Скликають наукові з’їзди, вигладжу
ють недосконалості та недотягнення, жваво реаґують на закордонні 
студії в цій ділянці і пильно слідкують за всіма мимовільними відхи
леннями від генеральної лінії. Для ілюстрації подаємо винятки з зві- 
домлення про «Нараду з питань генезису феодалізму» надрукованого 
в «Українському Історичному Журналі» (1964, ч. 5):

«15—18 червня в Москві відбулася координаційна нарада з пи
тань генезису феодалізму у народів СРСР, скликана науковою ра
дою АН СРСР з проблеми «Закономірності історичного розвитку 
суспільства» за участю представників різних наукових установ Ра
дянського Союзу. . .

Предметом обговорення наради були питання генезису феода
лізму у східніх слов’ян (1-е та 2-е засідання), народів Прибалти
ки (3-є засідання), Кавказу (4-е засідання), Середньої Азії, Сибіру 
та Далекого Сходу (5-е та 6-е засідання). Великий матеріял 16 до
повідей та повідомлень справді показав, що при серйозних від
мінностях у деталях процесу й хронології загальний розвиток був 
подібним і мас чимало спільного, відбиваючи загальноісторичні 
закономірності. . .  (стор. 150).

. . .  На нараді появилась тенденція до «омолодження» феодаль
ної формації. У зв’язку з цим постало питання про необхідність 
внесення ясности в саму систему понять і термінології, якими опе
рують дослідники, оскільки очевидно, що в даному випадку в 
слово «феодалізм» вкладається звужений зм іст...»  (стор. 151).

Що ж  думають про февдалізм українські історики у вільному світі?
Ось як цю проблему наовітлює Б. Крупницький у своїй праці 

«Основні проблеми Історії України» (Мюнхен 1955, вид. УВУ, стор. 28):
«Супроти цих генералізаторів . . .  зовсім іншу позицію займа

ють представники індивідуалістичного напряму в історії, ті, що 
обережно і скептично ставляться до так званих історичних зако
нів. Для них февдалізм зовсім не є етап, через який обов’язоково 
мусить проходити і Европа, і цілий світ. В їх очах февдалізм є 
одноразове історичне явище, яке виявило себе в минулому деяких 
головних країн Европи і поза Европою в силу особливих історич
них умов.

Я теж не належу в цьому відношенні до генералізаторів і ду
маю, що в історичнім процесі февдалізм не був обов’язковою ста
дією, через яку пройшов світ: Европа разом з Україною і Москвою, 
і позаєвропейські країни. Цікаво, що серед українських істориків 
(передовсім істориків права) думки про февдалізм в Україні не- 
одностайні. Віктор Новицький (Державне минуле України, як 
предмет науки, Україна 1929, т. 36) звертає, напр., увагу на те, що 
й у Київській державі можна знайти деякі початкові риси фев- 
далізму (а де їх не можна знайти?), проте, це тільки тенденції, а 
не февдальний устрій. Він знаходить виразніші риси февдалізму 
в Галицько-Волинській державі, супроти чого можна відповісти, 
що тут пов’язаність з київською земською Руссю ще занадто ве-
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лика, щоб допустити існування фев даль них порядків. А. Яковлів 
зазначає в «Українськім Праві» (Українська Культура, Збірник, 
Подєбради 1940), що «правноієрархічної залежности удільних кня
зів від великого князя київського не було, і з цього погляду уділь
на система київської держави стояла ближче до системи держави 
федеративної, ніж февдальної». Зрештою, М. Чубатий («Огляд 
історії українського права» Мюнхен 1947, ч. 1) твердить, що дер
жавне право литовсько-руської доби має деякі подібності з фев- 
дальним правом Західньої Европи. Проте і М. Чубатий пізніше 
заперечував існування февдалізму в київській Руси.

IV.

Думаю, що ніяка історична проблема з нашої княжої доби не була 
предметом такої довгої, в се сторонньої «полеміки і іпристрастшіх диску
сій як проблема постання державної організації на теренах Руси. На 
тому тлі постали дві чітко відмежовані одна від одної теорії: 'норман
ська і антинорманська. Прихильники норманської теорії спираючись 
на дослідній інтерретаїції Літопису, який говорить про покликання ва
рягів із-за моря, твердять, що початки Руській державі дали нормани 
звані у нас варягами. Прихильники антинорманської теорії обстоюють 
думку, що Руська держава є твором автохтонного населення.

У полеміці на цю тему брали участь не тільки історики, але й філо
логи, толо- та ономасти і археологи майже всіх європейських народів. 
Але найбільший вклад дали в неї російські, німецькі та скандинавські 
вчені. Ця (полеміка з неослабною силою ведеться до сьогодні та вияв
ляє різні ступені ігострости. Прикладом ультранорманських поглядів є 
праця польського еміграційного історика Генриха Пашкевича п. н. 
«The Origin of Russia». У тій великій понад 500 сторінковій монографії 
виданій 1954 p., автор виключає взагалі будь-який слов’янський вклад 
у будову держави княжої Руси. На протилежних ультра-антинорман- 
ських позиціях стоїть представник сучасної польської історіографії в 
Польщі Генрих Ловм’янський, що в своїй праці п. н. «Zagadnienia roli 
normanów w genezie państw słowiańskich» виданій 1957 p. старається 
всіма силами зменшити ролю варяг.

Якщо мова про довоєнну російську історіографію, то вона, не буду
чи під таким тиском, як тепер, мала представників обох напрямків: нор
манського і антинорманського. Не так справа стоїть з теперішніми ра
дянськими істориками. Вони без уваги на національну приналежність 
усі примусово стоять на крайньо антинорманських позиціях. Доходить 
до того, що в популярних підручниках історії України або й Росії, або 
взагалі не згадується про варяг, або подається загальну згадку цро них 
зазначаючи, що це вигадка або леґенда. Так, наприклад, Касименко у 
своїй «Історії Української РСР» виданій 1965, згадавши про покликан
ня варяг як леґенду, навіть не подав, що Рюрик, Олег та Ігор були ва
рягами.

Читаючи такі й подібні праці стає ясним, що солідарне і послідовне 
заперечування значення варяг в історії Евроіпомського Сходу є резуль
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татом політичної настанови. Все таки поважні радянські історики зда
ють собі справу з того, що одне — відкидати виключну заслугу варя
гів у будові руської держави, а що іншого заперечувати їхній .вклад у 
розбудову тієї держави.

Коли ;на Міжнародньому Конґресі Істориків у Стокгольмі 21—28 
серпня 1960 р. дискутанти -порушили дю оправу, один з російських де
легатів, історик Рибаков «-зробив у .підсумках дискусії над його допо
віддю про проблеми київської Руси ряд далекосяжних поступок, як для 
прикладу те, що висловив своє непогодження з тими радянськими істо
риками, які заперечують будь-який вклад варягів в історію Руси. Він 
ствердив, що варяги дали певний овклад і що грунтовні історичні студії 
поможуть нормані стам і антинорманістам знайти для варягів їм на
лежне місце в історії Київської Руси». (Звідомлення учасника конгресу 
Ярослава Білинського в «Літературній Газеті», ч. 11—12, 1960).

Цікаво, іпри цій нагоді, пригадати собі позиції українських істори
ків не зв’язаних жадними обов’язковими доктринами. Отож починаючи 
Грушевським наші історики стоять на .позиціях антинорманської теорії 
не заперечуючи разом з  тим заслуг варягів у розбудові київської дер
жави. Про ці справи пише проф. М. Чубатий у праці «Княжа Русь- 
У країна та виникнення трьох східньослов’янських націй» так:

«Навіть найбільші прихильники гіпотези про слов’янське по
ходження Київсько-Руської імперії не в силі заперечити, що без 
втручання варязькіої військової сили ця імперія не могла б поста
ти і без тієї сили не була б спроможна об’єднати всіх північних 
територій. Варяги допомогли також включити в одноцілу державу, 
як природну частину Київської Руси, землі західніх антських 
слов’ян, а також землі південних етнічно близьких племен понад 
Чорним морем, уличів та тиверців, і, таким чином, на два з поло
виною століття забезпечити тривкість водного Дніпрового шляху, 
головної маґістралі в економічній системі імперії» (стор. 48).

V.

Академія Наук СССР та, точніше кажучи, її відділ Інститут історії 
видав 1962 року поважну, поверх 400-сторінкову працю під назвою: 
«Критика буржуазних концепцій історії Росії періоду феодалізму». 
Книгу, яка складається з ряду пов’язаних одна з одною розвідок, опра
цював колектив російських істориків, між якими є такі відомі науков
ці, як Некрасов, іЧерепнін, Шутарин та Пашуто. Із вступу до книжки 
довідуємось, що головним її завданням є відкинути твердження нера- 
дянських істориків, які, ніби-то, показують Росію у кривому історич
ному дзеркалі. До тих тверджень, як довідуємось з книжки, належало 
передовсім протиставлення Росії Евроіпі, 'приписування російському на
родові прикмет перманентного імперіялізму, ставлення диктатури про- 
летаріяту в генетичний зв’язок з деспотизмом Івана Грозного, Чінґіс- 
хана та приписування російській душі прикмет містичної покори, що 
впливала на пасивне сприймання ударів долі та байдужість до бороть
би за власну державу. Я хотів би звернути увагу на останнім пункт, бо
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він, ка мою думку,психологічно тісно пов’язаний з проблемою крайньо
го антинорманізму та героїчности російського народу, -про яку варто 
сказати декілька слів.

Типовий зразок зусиль запевнити тій героїчності постійне місце в 
історії становить 300-сторінкова іпраця Паптуто під назвою «Героиче
ская борба русского народа за независимость XIII в.», видана 1956 ро
ку. І то є головним рушієм концепції тієї героїчности, а це виходить 
цілком ясно із вступу до згаданої праці. Тут подаю в перекладі відпо
відну цитату з того вступу:

«Комуністична партія і советський уряд поставили перед істо
риками завдання вивчити об’єктивні закономірності розвитку і 
всесторонньо насвітлювати ролю народу — творця матеріяльних 
і духових цінностей, оборонця иезалежности своєї Батьківщини, 
творця історії. Для тієї мети були спрямовані спеціяльні вказівки 
партії й уряду, що відносились до визвольної боротьби нашого на
роду проти монгольських, німецьких та й інших аґресорів».

Так отже, виконуючи наказ партії й уряду, автор — Пашуто мусів 
відповідно спрепарувати отой героїзм. Завдання не було легким. Тре
ба було перекручувати та натягати історичні факти, щоб одержати ба
жаний ефект. Де не було фактів, там автор мусів сягати до переказів. 
Звичайно, кожна нація має своїх героїв і свої героїчні подвиги. Мала 
їх також княжа Русь. Не можна заперечувати героїзму оборонців Ря
зані, Козельська, Києва чи Галича під час їхньої облоги татарами у 
1239—40 роках, але вияснювати повернення татарів з Угорщини 1242 
року ^ртизанською війною леґендарних героїв, як, наприклад, рязан
ського Половрата, що з 1700 воїнами шарпали татарські відділи, ри- 
зиковно. Хто хоч трохи зорієнтований в історії китайської та турке
станської кампанії татар, не легко згодиться з таким виясненням.

VI.

Матеріялістичні основи історичних наук в Радянському Союзі му
сіли потягнути за собою зміну відношення тамтешніх істориків до проб
леми християнства і церкви. Ця зміна також не була легкою. Треба 
було зробити дуже зручні потягнення, щоб перед лицем великої кіль- 
кости джерельного матеріялу, що свідчив ‘про благодійний вплив хри
стиянства й церкви на історію України, переоцінюючи знані й доказані 
явища, не поставити себе у незручне або навіть і смішне положення. 
Після поважних зусиль та зиґзаґуватих ходів уточнено врешті рамко
ві межі, в яких можна досліджувати ці справи. Ці рамкові межі від
дзеркалені добре в праці Будовніца під назвою «Общественно полити
ческая мысль 'древней Руси», виданій 1960 року. На її підставі ми спро
буємо з’ясувати цю оправу.

На думку цитованого автора, зміна поганської релігії на християн
ську на Україні була зумовлена історичною закономірністю і тому ма
ла ’прогресивне значення, яке радянські історики розглядають в цій її 
діялектичній протирічності. Конкретно кажучи, поганська релігія від



К Н Я Ж А  Д О Б А  ІС Т О Р ІЇ У К Р А ЇН И 47

повідала організаційним і продуктивним формам общинно-рабосвлас- 
ницького періоду, що саме тоді у Східній Евроіпі кінчався, але відста
вала від суспільно-економічних потреб нового ладу, що саме тоді на
став, а саме февдальното ладу. Постала отже потреба замінити стару 
поганську релігію християнською, достосованою до потреб феодалізму, 
релігією. Таким чином питання хршцення Руси треба розглядати пе
редусім у зв’язку із (внутрішнім розвитком Київської Руси. Новозорга- 
нізована церква співдіяла у закріїпощенні свобідких людей і сама їх 
закріїпощувала, причиняючись таким чином до скріплення февдально- 
го гнету, що давив величезну більшість населення.

Виступи церкви скеровані іна те, щоб скасувати рабство чи там не
вільництво, радянські історики вияснюють так, що рабство, як продук
тивна форма, оплачувалася менше як чиншова форма, а згодом крі
пацтво, тому в інтересі духовенства було проповідувати знесення раб
ства. З другого боку .проповідування, що всяка власть походить від Бо
га, давало вищим клясам санкцію на використовування нижчих кляс 
і спиняло антифевдальні виступи низів. Не диво отже, що серед тих 
обставин, використовувані низи із симпатією відносились до представ
ників старої релігії-волхвів і охоче брали участь у заворушеннях спря
мованих проти нової релігії й церкви. Ці заворушення, що час-до-часу 
вибухали з більшою або меншою силою, не мали прямо релігійного 
стимулу, а були реакцією на новий, нестерпний для низів февдальний 
лад.

Прогресивне значення християнства, на думку Будовніца, лежало 
передовсім у тому, що воно сприяло консолідації усіх східньослов’ям
ських племен в єдино руський народ. Крім цього, християнство прокла
ло міст до зближення між Русю та іншими державами-су сід ами Русі, 
що визнавали вже християнську релігію. Великий вплив мало христи
янство на розвиток культури. У зв’язку з церковними потребами появ
ляються переклади богословських книг, під впливом яких зачинає 
розвиватись своя, світська ориґінальна література. Розвиткові куль
тури сприяли новозасновані школи, які мали виховувати в першу чер
гу духовенство та адміністрацію — 'помічників князя. Церковні ви
моги сприяли також розвиткові науки, архітектури, різьби, маляр
ства, золотарства і т. д. У ділянці моралі Будовніц відмічає вплив цер
кви на знесення багатоженства та закріплення моногамних сімей.

Якщо ми вже при християнстві на Україні, то я хотів би зупини
тись на відносинах України до римської курії та навпаки — курії до 
України — в освітленні радянських істориків. Як відомо, були два хри
стиянські осередки, які хотіли втягнути Україну у сферу своїх впли
вів, а саме — Візантія і Рим. Між тими осередками йшли змагання 
зібрані і змальовані у праїці німецького дослідника Едварда Вінтера 
«Byzanz und Rom im Kampf um die Ukraine 955—1939», Leipzig 1942, 
яку перекладено також українською мовою і видано за часів німець
кої окупації «Візантія та Рим у боротьбі за Україну 955—1939», Пра
га 1944, 224 стор.
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Едівард Вінтер сам протестант, не буїв емоційно зв’язаний із жод
ним із згадуваних осередків і тому його праця, якщо не брати до ува
ги її ультранорманського хаірактеру, виявляє доволі об’єктивний під
хід до справи. На жаль, цей самий Вінтер, оіпинивпшся у ехідньо- 
німецькіїй зоні, тапер втратив цю об’єктивність. Його недавня праця 
«Росія в політиці римської .курії в XIV ст.» друкована в журналі «Во
просы истории религии и атеизму» 1950 р. мае усі прикмети пасквіля. 
Отож, якщо йдеться про становище радянських істориків до обох зга
даних центрів, то поминувши специфічну настанову, що випливає з 
матеріялістичного світогляду, ці історики виказують великі розбіж
ності. їхній підхід до Візантії досить поблажливий, а в той самий час 
на римській курії вони не залишають сухої нитки. Вистачить тільки 
переглянути назви публікацій в стилі, хоч би, Шаскольського «Пап
ськая Курия — главный организатор крестоносной агресии 1240— 
1242 годов .против Руси». Исторические записки ч. 37, 1957, щоб зда
ти собі справу з того, як можуть виглядати взаємини України з Ри
мом у світлі совєтської історіографії.

Для конкретного прикладу наведемо погляди Рамма на оживлену 
дипломатичну акцію Риму у зв’язку з опануванням Східньої Европи 
татарами у 1240—41 роках, так, як він її представляє у своїй ораці: 
«Панство і Русь у X—XV віках», опублікованій 1959 року. Цитуємо 
погляди Рамма: «З установлениям татарської неволі на руських зем
лях . . .  відкривалась можливість, як думали у папській курії, понад 
голову Руси з поміччю татарського хана реалізації давньої цілі пап
ства, — поширити католицизм на Рус і . . .  Папські дипломати надія
лись переконати татар у тому, що їм самим буде вигідніше, якщо над 
Руссю утвердиться власть папи». У цій праці далі читаємо: «Папська 
Курія вела подвійну гру: з одного боку закликала до організації всіх 
сил 'проти татар, бажаючи представити себе, як головного речника 
проти татарського фронту, а з другого в ’язалась із татарами, стара
ючись з їхньою допомогою реалізувати св-ої цілі, зокрема втягнути їх 
до боротьби за підпорядкування собі Руси».

Насправді, історичні джерела доказують, що римська курія захо
дилась організувати хрестоносний похід проти татар на європейсько
му суходолі, бо татари загрожували цілій Европі. До хрестоносного 
походу не дійшло, передовсім через затяжну боротьбу, що саме тоді 
велась між сторонниками папи і цісаря (т. зв. боротьби Ґвельфів з Ґі- 
бе лінами).

Якщо мова про контакти Риму з  татарами, то вони насправді існу
вали, але немає абсолютно ніяких доказів на підтвердження здогадів 
Ромма, що нібито Рим хотів з допомогою татар запанувати над Руссю. 
Маємо, натомість, джерельні докази на те, що Рим хотів втягнути та
тар не Золотої, а Перської орди — до союзу проти турків — сельджу- 
ків, що заволоділи святою землею. Проби порозуміння Риму з тата
рами не можемо розглядати як курйоз, коли усвідомимо собі факт, 
що серед татарської верхівки в Каракорумі великий вплив мали хри
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стияни-несторіяни, та, що деякі члени ханської родини, як наприклад, 
Сартак, син Батія, переходили на християнство.

Хоч це вже дещо виходить поза рамки доповіді, все ж  таки хочу 
додати, що неґативний підхід до Риму з совєтської історіографії пе
рейшов також в інші країни комунізованого бльоку. Маємо тут на дум
ці передовсім Угорщину. 1953 року у видавництві Acta Historica Аса- 
demiae Scientarium Hungaricae російською мовою появилась праця па
ні Ледфер під назвою «Татарское нашествие на Венгрию в связи с меж
дународными событиями эпохи».

У цій праці авторка пише, що політика римської курії прагнула то
го, щоб з допомогою татар добитися духовної зверхности над руськи
ми землями. Але Данило хутко зорієнтувався у тій політичній ситуації
і зірвав відносини з Римом. Також французький король Людвиґ, за 
твердженням авторки, договорився з татарами про поділ сфери впли
вів: татари мали допомогти йому в його хрестонооних походах проти 
турків-сельджуків, а він — в порозумінні з папою, годився на татар
ське панування у східній Евроіпі і в Угорщині. На думку авторки було 
цілком логічним, що в обличчі такого союзу християнської Західньої 
Европи з Римською Курією на чолі, з татарською Азією — Східній Ев- 
ропі не лишалось нічого іншого як створити свій власний союз.

Кінчаючи цю доповідь на нашу думку, зайво додавати, що ми зупи
нилися тільки на наймаркантніших проблемах без найменшої претен- 
сії вичерпно їх насвітлити. Поза увагою лишається велика кількість 
проблем, осіб і подій, що їх насвітлення у кривому дзеркалі совєтської 
історіографії виходить цілком інакше як у об’єктивній інтерпретації 
істориків вільного світу.

Тому, якщо ми коли-небудь будемо зупинятись над цими питання
ми, не забуваймо твердження Леніна, що історіографія — це арена 
клясової політичної та ідеологічної боротьби. Тому розцінюючи окремі 
концепції історичного розвитку треба мати на увазі відому марксист
ську засаду, згідно з якою «в політиці не важливо, хто боронить такі 
чи інші погляди і концепції, а важливо кому ці погляди і концепції ви
гідні і потрібні».


