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ВІД УКЛАДАЧІВ
Збірник наукових праць відділу української етнології НДІУ «Україна й
українство в етнокультурних процесах» укладено на виконання науково-дослідної
роботи «Україна й українство в етнокультурних процесах світу» (2015–2017 рр.),
керівником якої є член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Баран В.Д. Підготовка цього
видання співпала з 90 річницею від дня народження проф. Володимира Барана та 25
річницею від дня створення відділу української етнології Інституту українознавства.
У зв’язку з цим, перший розділ Збірника об’єднує статті про багаторічну наукову
діяльність шановного ювіляра.
Більшість праць, представлених у збірнику, публікується вперше. У статтях
наведено результати досліджень авторів за окремими предметами дослідження, що
узгоджуються з дослідними завданнями виконуваної НДР. Джерельна база Збірника є
широкою, охоплює праці з археології, етнології, етнографії, історичної картографії,
історії, політології, філософії, молекулярної генеалогії тощо.
Структурно Збірник містить два розділи, які об’єднують 10 статей та 1
повідомлення. Перший розділ «Володимир Баран: у пошуках джерел українського
народу» складається з праць про життєвий шлях та наукову діяльність В. Барана,
його науковий доробок (зокрема у питаннях етнокультурних змін, що відбувалися у 1
тисячолітті н.е. на території сучасної України) та відзначення 90-річного ювілею
вченого в Інституті українознавства. Розділ починається статтею «Внесок В. Барана у
наукову діяльність відділу української етнології» Ю.С. Фігурного. У ній
проаналізовано вагомий внесок знаного археолога, етнолога, історика, українознавця
В. Барана у становлення і діяльність відділу української етнології Інституту
українознавства у 1994 – 2003 рр. Показано, що завдяки науково-дослідницькій та
науково-організаційній роботі вченого відділ української етнології став одним з
провідних наукових підрозділів інституту.
На підставі вивчення праць проф. В. Барана автори статті «Етнологічний
складник концепції Володимира Барана про походження слов’янської етнічної
спільноти й українців» повідомляють про результати виявлення й загальної
характеристики етнологічного змісту його концептуальних положень про
походження слов’янської етнічної спільноти й українського етносу. Чирков О.А. та
Шакурова О.В. дійшли висновку, що етнологічний складник археологічно-історичної
за змістом концепції В. Барана спрямований насамперед на висвітлення етнічної
диференціації слов’янської спільноти, початку формування українців та інших
сучасних слов’янських народів. Автори вважають, що розглянута концепція потребує
глибшої розробки етнологічного складника або окремої етнологічної інтерпретації з
ширшим використанням етнологічного інструментарію та урахуванням низки нових
досягнень у пізнанні минулого України.
Стаття була опублікована в журналі «Українознавство»1, проте, зважаючи на
збереження актуальності одержаних результатів, на відповідність їх темі, предмету й
завданням дослідження, а також на 90-літній ювілей проф. В. Барана, праці якого
аналізують автори, статтю вміщено до цього збірника.
З метою виявлення, систематизації, загальної характеристики наукових
праць В. Барана, вміщених у періодичних виданнях Інституту українознавства (за
станом на кінець вересня 2017 р.), здійснено дослідження, результати якого наведено
у статті Чиркова О.А. «Науковий доробок Володимира Барана у періодичних
виданнях Інституту українознавства». Виявлення праць В. Барана у періодичних
виданнях Інституту українознавства здійснено шляхом перегляду друкованих видань,

1

Чирков О., Шакурова О. Етнологічний складник концепції Володимира Барана про
походження слов’янської етнічної спільноти й українців // Українознавство. – 2013. –
№3–4. – С. 127–136.
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а також їхніх електронних варіантів на відповідних веб-сторінках. Стаття
публікується вперше.
Розділ завершує повідомлення про відзначення 90-річчя В. Барана у НДІУ. У
ньому висвітлено перебіг заходу, його учасників, наведено світлини. Стисле
повідомлення про цю подію було оприлюднене на веб-сторінці НДІУ. У цій
публікації подію висвітлено докладніше.
У статтях другого розділу «Україна й українство в етнокультурних процесах
світу» автори висвітлюють різноманітні питання історичного поступу людності
українських теренів в етнокультурних процесах світу від найдавніших часів до
сьогодення. Збірник не є підсумковою чи узагальнюючою працею. Розділ
починається статтею Барана В.Д. про походження слов’ян та історичний розвиток
слов’янських етнокультурних спільнот: «Процеси етнокультурного розвитку на
території України у І тис. н.е.». Автор переконаний, що всі слов’янські народи мають
власний історичний початок, а їх етногенез розпочався у середині І тисячоліття н.е.
Формування
етнокультурних
констант
української
ідентичності
старшокласників у просторі сучасної освіти (на матеріалі щорічних міжнародних
конкурсів з українознавства) висвітлено у статті Бойко С.М. Дослідження проблеми
формування української ідентичності підростаючого покоління у постколоніальній
Україні є надто актуальним, зважаючи на події, пов’язані з гібридною війною, що
здійснює Росія проти України. Результати дослідження публікуються вперше.
У статті Залізняка Л.Л. «Етногенетичні витоки найдавніших індоєвропейців
Європи» йдеться про спільне мезо-неолітичне підґрунтя найдавніших
індоєвропейських культур України (Маріуполь, Середній Стіг) та Центральної
Європи (культура лійчастого посуду) IV–V тис. до н.е. Автор показує, що спільний
культурно-генетичний субстрат найдавніших індоєвропейців Європи склався у VI–V
тис. до н.е. внаслідок міграції мезолітичної людності Західної Балтії на схід через
територію Польщі та Полісся до Середнього Дніпра і далі до Сіверського Дінця.
Стаття публікується вперше.
У статті Кочури Н.М. «Естетичні цінності як чинник гармонізації
етнокультурного буття українців» зроблено спробу поглибити знання про естетичні
цінності традиційної культури українців у контексті гармонізації відносин в
етнокультурному бутті українців. Стаття публікується вперше.
У статті Наливайка С.С. «ДНК-генеалогія у структурі етнологічного знання:
проблеми міждисциплінарної взаємодії» на рівні теоретичного узагальнення та
конкретних прикладах розглянуто основні аспекти міждисциплінарної взаємодії
ДНК-генеалогії та низки історичних дисциплін у питанні реконструкції
етнокультурних процесів у давню добу. Відмітною тенденцією у поступальному
розвитку історичної науки останнього десятиліття стало залучення до сучасних
історико-етнологічних студій даних і висновків молодої історичної дисципліни,
відомої як ДНК-генеалогія (в обігу й менш точні терміни «генетична генеалогія» та
«молекулярна генеалогія»). За умов недостатнього розуміння вихідних засад і
методологічної специфіки нового наукового напряму серед низки представників
вітчизняної історичної й етнологічної науки поширилася певна настороженість і
недовіра перед залученням до сучасних історико-етнологічних досліджень нових і
незвичних «генетичних» даних, які в умовах ренесансу псевдонаукових концепцій та
історичного міфотворення у вітчизняній історіографії останніх десятиліть видавалися
їм зручним інструментом для навколонаукових маніпуляцій. Тож цілковито
актуальним видається початок аргументованої дискусії з приводу можливостей та
перспектив ДНК-генеалогії у прикладанні до специфіки етнологічного знання. Автор
вважає, що у багатьох випадках дані ДНК-генеалогії виявляються принципово
співставними з даними суміжних історичних дисциплін і у своїй сукупності
потенційно придатними для відтворення популяційної й етнокультурної історії
людських спільнот на давньому відтинку історії. Стаття публікується вперше.
У статті Фігурного Ю.С. «Роль М. Сікорського у збереженні пам’яток
української традиційної культури» обґрунтовано важливе місце українського вченого
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у дослідженні самобутності та збереженні традиційної культури українського етносу.
Висвітлено вагому роль М. Сікорського у вивченні та збережені для наступних
поколінь численних пам’яток української традиційної культури та створенню
першого в Україні скансена (музею під відкритим небом).
У статті Шакурової О. «Основні концепції походження українського етносу:
історіографія проблеми (кінець ХІХ– поч. ХХІ ст.)» проаналізовано зміст та
науковий потенціал вітчизняних концепцій походження українського народу. Автор
переконаний, що найбільш науково обґрунтованою теорією українського етногенезу
є ранньосередньовічна. Вона базується на потужній джерельній базі (археологічній,
історичній, лінгвістичній, етнологічній тощо) та ґрунтовних аналітичних розробках.
Разом з тим, проблема походження українців є надзвичайно складною проблемою і
тому потребує подальшого ретельного наукового дослідження.
Укладачі сподіваються, що Збірник буде корисним науковцямукраїнознавцям, освітянам та усім, хто цікавиться відображеною у ньому
проблематикою.
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РОЗДІЛ 1.
ВОЛОДИМИР БАРАН: У ПОШУКАХ ДЖЕРЕЛ УКРАЇНСЬКОГО
НАРОДУ
Фігурний Ю.С.
ВАГОМИЙ ВНЕСОК В. БАРАНА
У НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ЕТНОЛОГІЇ ІНСТИТУТУ
УКРАЇНОЗНАВСТВА (КИЇВ)
У статті проаналізовано вагомий внесок знаного археолога, етнолога,
історика В. Барана у становлення і діяльність відділу української етнології
Інституту українознавства у 1994 – 2003 рр. З’ясовано, що завдяки науководослідницькій та науково-організаційній роботі вченого відділ української етнології
став одним з провідних наукових підрозділів інституту.
Ключові слова: Україна, українці, В. Баран, відділ етнології, український
етногенез, етнокультурні процеси.
У 2017 р. виповнюється 25 років від створення відділу етнології у складі
відділення фольклору, етнології та національної культури Інституту українознавства
Київського університету (з січня 2005 р. – відділу української етнології) та 90 років
від дня народження доктора історичних наук, члена-кореспондента НАН України,
професора В. Барана – видатного археолога, етнолога, історика й вченогоукраїнознавця.
Актуальність дослідження полягає у вивченні внеску знаного археолога,
етнолога, історика В. Барана у становлення і наукову діяльність відділу української
етнології у 1994 – 2003 рр. в Інституті українознавства (Інституту українознавства
Київського університету імені Тараса Шевченка (1992-2000 рр.) та Науководослідного інституту українознавства МОН України з 2000 р і по сьогодні) та ролі
цього відділу у розвитку сучасної етнологічної науки після відновлення незалежної
Української держави.
Наукова новизна даної праці полягає в тому, що у статті здійснено детальний
аналіз вагомого внеску В. Барана у формування етнологічних досліджень та
інституалізації відділу етнології.
Мета дослідження полягає в тому, що на основі опрацьованих джерел та
наукової літератури показати внесок В. Барана у становлення і діяльність відділу
етнології Інституту українознавства у 1994 – 2003 рр.
Для досягнення поставленої мети є доцільним вирішення таких
дослідницьких завдань: з’ясувати джерельне забезпечення та стан наукової розробки
теми, розкрити особливості розвитку етнології та етнографії у тоталітарну добу та
засадничі відмінності між цими науками; окреслити передумови створення відділу
етнології та його роботу у 1992-1993 рр., охарактеризувати діяльність та здобутки В.
Барана на посаді керівника відділу; підсумувати роль В. Барана у науководослідницькій роботі відділу етнології Інституту українознавства 1994 – 2003 рр.
Ця праця реалізується в межах виконання науково-дослідної роботи, що
фінансується з державного бюджету «Україна й українство в етнокультурних
процесах світу». Оскільки внесок В. Барана у наукову діяльність відділу української
етнології у 1994 – 2003 рр. сприяв розвитку не лише окремого наукового підрозділу в
Інституті українознавства КНУ імені Тараса Шевченка, а й становленню сучасної
етнологічної науки в Україні.
Здійснивши аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких було
започатковано розв’язання даної проблеми, можемо виділити невирішені раніше
частини загальної проблеми. По-перше – у своєму дослідженні ми опиралися,
насамперед, на матеріали, що не були опубліковані, проте вони зберігаються в архіві
відділу української етнології. Це – положення про відділ етнології Інституту
українознавства від 1992 р.; звіти про науково – дослідну роботу відділу (1992–2003);
плани а також обґрунтування відділових програм дослідження (1992–2003). По-друге
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– наукові праці В. Барана. По-третє – інформація про роботу відділу, що була
надрукована в ювілейних довідниках. По-четверте – це публікації Н. Абашиної [1],
П. Кононенка [2; 3], С. Кончі [4], Л. Крушельницької [5], О. Лєбєдєвої [6],
Ю. Фігурного [7; 8; 9], О. Чиркова [10] та інших про наукову і науково-організаційну
діяльність В. Барана.
В часи панування комуністичного тоталітаризму термін «етнологія» як у
Радянському Союзі так і в країнах так званої «народної демократії» був заборонений,
оголошений буржуазним і антинародним. Вчений М. Тиводар наголошує, що з метою
уніфікації термінології ще в 30-ті роки ХХ ст. насильно почав нав’язуватися термін
«етнографія»; саме цим більшовики хотіли науку про народи та їх культуру
відмежувати від так званої «буржуазної етнології», а сам початок висвітлення
терміну етнологія поклала нарада етнографів 1929 р., яка констатувала, що
«…оскільки етнологія претендує на звання окремої від соціології дисципліни, вона
повинна бути визнана не чим іншим, як буржуазним сурогатом суспільствознавства»
[11, c. 5].
Саме тому в «Радянській енциклопедії історії України» термін «етнологія»
розкривався таким чином: це поняття, що його застосовують здебільшого німецькі
буржуазні вчені, як синонім лексеми «етнографія», ці науковці вважають етнологію
наукою, що нібито повинна вивчати лише «загальні» закони розвитку культури
народів і протиставляють її етнографії, якій у свою чергу відводиться лише роль
описової дисципліни, отже в радянській науці термін «етнологія» не вживається [12,
c. 123].
Проте, тоталітарна система не тільки ігнорувала етнологію як систему
наукових знань, вона методично винищувала її та найяскравіших представників цієї
науки в Україні. За свідченням М. Тиводара, вже на початку 30-х років ХХ ст.
посилились більшовицькі репресії проти діячів української науки, культури, традицій
та всього національно свідомого, саме тому всі етнологічні науково-дослідні і
музейні установи УАН були ліквідовано, а більшість етнологів (етнографів) була
оголошена неблагонадійними, чимало з них з часом було репресовано, відправлено
на постійне проживання за межі України. Лише розпочинаючи, приблизно, з 1973 р. в
СРСР почали робитись досить-таки обережні спроби реабілітувати і реанімувати
заборонений термін «етнологія», хоча, вже навіть у 1991 р. професор
Ленінградського Державного Університету Р. Ітс писав, що «пропонована деякими
радянськими дослідниками заміна назви «етнографія» на «етнологія» … не
виправдана і не сприяє термінологічній ясності» [11, c. 4–5].
В цьому питанні ми солідаризуємо з шановним професором, і вважаємо, що
етнологія і етнографія (народознавство) це цілком самостійні науки, тому не можна
автоматично підміняти одне визначення іншим. Хоча серед багатьох сучасних
вчених, побутує й інше бачення цієї проблеми. Так, М. Тиводар вважає, що і
етнографія, і народознавство, і народні традиції, і культурна антропологія, і
соціальна антропологія тощо є синонімами терміну «етнологія», й вони охоплюють
як описовий, так і теоретичний аспект вивчення народів світу, але щоб уникнути
термінологічних непорозумінь, він вважає за доцільне користуватися лише одним
терміном на означення науки про народу світу та їх культури – «етнологія» [11, c. 6].
На нашу думку, етнологія – це наука, що вивчає закономірності виникнення,
функціонування і взаємодії етнічних спільнот, а також концептуальні проблеми
походження етносів, їх місце серед інших народів, найважливіші історичні етапи
формування етносів. Отже, якщо етнографію, за прямим значенням слова (дослівно, в
перекладі з грецької мови це поняття означає «народоопис») вважають за науку
описову, яка методом безпосереднього спостереження вивчає побут і матеріальну й
духовну культуру народів, то етнологія є наука загальнотеоретична, як
використовуючи порівняльно-історичний, типологічний та інші методи намагається
дослідити концептуально-теоретичні проблеми етнічних спільнот в цивілізаційному
просторі та часі [13, c. 87–88].
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Відділ української етнології існує з моменту створення Інституту
українознавства, а саме з січня 1992 р. І хоча спочатку він функціонував у складі
відділення фольклору, етнології та національної культури, проте вже з вересня 1993
р. відділ етнології отримав статус самостійного наукового підрозділу. Першими
співробітниками відділу були М. Чмихов, С. Сегеда, Л. Залізняк, О. Гудим-Левкович.
Головні свої зусилля відділ етнології спрямував на вивчення і наукове висвітлення
етногенетичних проблем та етнічної історії українського народу, на створення
концепції і програм з українознавства для середніх та вищих навчальних закладів.
Співробітники відділу займалися підготовкою і перепідготовкою кадрів
українознавців, проводили археологічні, антропологічні та історичні дослідження
етногенезу українського народу [14, c. 96].
З перших днів свого існування у стінах Київського університету імені Тараса
Шевченка відділ етнології почав активно працювати над проблемами етнічної історії
України. У «Положенні про відділ етнології Інституту українознавства», яке було
обговорено співробітниками на засіданні відділу 24 листопада 1992 р. зазначалося:
«Відділ етнології входить до складу відділення фольклору, етнології та народної
культури Інституту. Проводить дослідження в галузі етногенезу та етнічної історії,
антропології, етнографії, етнопсихології українського народу. Головні напрямки
наукових досліджень: пошук теоретичних підходів до вирішення проблеми
походження українського народу з урахуванням даних широкого комплексу
етногенетичних дисциплін; висвітлення вузлових проблем стародавньої історії
України за даними археології; вивчення антропологічного складу давньої та сучасної
людності України з метою пошуків генетичних витоків українського народу;
розробки в галузі історичної етнографії українців; етнопсихологічні дослідження,
зокрема, вивчення структурних компонентів етнічної самосвідомості українців,
висвітлення ролі природних та історичних умов у формуванні рис національної вдачі
українського народу; дослідження в галузі палеодемографії в контексті етнічної
історії України» [15, c. 1–13].
Двадцятип’ятирічну діяльність відділу української етнології ми можемо
розмежувати на три етапи: перший – зародження та формування (1992–1993 р.),
другий – становлення і перетворення на один з провідних в інституті (1994 – серпень
2000 р., третій – реформування та відновлення наукового потенціалу (вересень 2000 –
і до сьогодення) [16, c. 42].
З початком наукової діяльності відділу етнології його керівником був
С. Сегеда (1992–1993 рр.). У цей час відділ працював над плановою науководослідною темою «Етногенез і етнічна історія українського народу». Об’єктом
дослідження відділу була проблема етногенезу та етнічної історії українського
народу на підставі широкого комплексу даних історії, археології, антропології,
етнопсихології, палеодемографії. Метою роботи вчених було створення науковообгрунтованої концепції етногенезу українців, висвітлення вузлових питань етнічної
історії України [17, c. 10–11].
Другий етап науково-дослідної діяльності відділу етнології був вже
безпосередньо пов'язаний з нього новим керівником – доктором історичних наук,
профессором, членом-кореспондентом НАН України В. Бараном, який близько
десяти років, а саме з початку 1994 по 31 грудня 2003 р. очолював цей, один з
провідних підрозділів Інституту українознавства. На той час у відділі працювали такі
фахівці: доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Л. Залізняк,
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Т. Воропаєва,
кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник С. Конча, молодші
наукові співробітники С. Шанайда та О. Хоменко, лаборанти – Л. Антонова та
Х. Костенко [17, c. 13].
Під керівництвом В. Барана у 1994 р. відділ продовжував працювати над
науково-дослідною роботою «Етногенез та етнічна історія українського народу».
Зокрема, В. Баран і Л. Залізняк опрацьовували тему «Етнокультурні процеси на
території України», головні її результати В. Баран опублікував у підрозділі
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«Етнокультурні витоки словянських культур раннього середньовіччя» до колективної
монографії «Українці» (М., 1994); Л. Залізняк оприлюднив у монографії «Нариси
стародавньої історії України» (К., 1994). Крім того, Т. Воропаєва розробляла
програму досліджень етнопсихологічних рис українського народу; О. ГудимЛевкович завершив роботу над кандидатською дисертацією «Демографічна
реконструкція населення лісостепової України у ІІІ-ІV ст. н. е.»; С. Шанайда
опрацював бібліографію по темі «Антропологія населення Полісся» [18, c. 1–6].
Продовжуючи наукові дослідження етногенетичної проблематики під
керівництвом В. Барана відділ протягом 1995–1996 рр. працював над науководослідною темою «Етнічна історія українського народу та науково-методичне
забезпечення вивчення її у середній школі». Метою дослідження було створення
наукової концепції походження українського народу. Головним об’єктом
дослідження – первісна історія України як підґрунтя формування українського
етносу та найдавніші сторінки історії українців. Головними завданнями дослідження
були: по-перше, зробити аналіз методології та методів дослідження етнічної історії
українського народу; по-друге, провести наукове вивчення основних етапів етнічної
історії українського народу; по-третє, ліквідувати «білі плями» в етногенезі
українців, встановити об’єктивну картину у фальсифікованих ділянках етнічної
історії українського народу; по-четверте, підготувати низку навчально-методичних
матеріалів для вивчення етнічної історії українців у середній та вищій школі; поп’яте, підготувати до друку і видати навчальний посібник «Походження українського
народу» для студентів історичних факультетів вузів України. Основними гіпотезами
дослідження слугували положення про те, що формування українського етносу – це
завершальний етап складних історичних, соціальних, етнокультурних процесів, що
протікали на території України в доісторичну епоху, а культурно-історична
спадщина скіфів, сарматів, східних германців, фракійців, балтів – складові
національної культури українців. Співробітники відділу етнології були переконані,
що в доленосний час формування української державності проблема походження
українського народу є однією з основних в українській історії. Значною мірою вона
складає стрижень української національної історії, без якого неможливо формування
етнічної самосвідомості українців. Отже, вирішення цієї проблеми є нагальною
необхідністю при розбудові української національної держави. Саме тому, розробка
наукової концепції етнічної історії українського народу на основі узагальнення
цілого
комплексу
даних:
археологічних,
історичних,
антропологічних,
культурологічних, демографічних, історико-психологічних та інших, безумовно,
повинна сприяти розвитку і доповненню вже існуючих етнологічних концепцій,
ліквідації «білих плям» в українській етнології та українознавстві, поширенню
об’єктивної, науково перевіреної інформації про минуле і сучасне України,
популяризації історико-етнологічних знань серед громадян України та інших держав.
Виходячи з цих засадничих положень, В. Баран на базі археологічних матеріалів
розробляв проблему формування слов’янства взагалі та українського народу, основні
результати роботи були представлені у низці публікацій («Етнокультурні процеси на
території України в середині І тис. н.е.», «Ранньосередньовічні культури слов’ян та їх
підоснови», «Венеди, склавіни та анти у світлі археологічних джерел» та ін.); Л.
Залізняк досліджував проблеми передісторії етногенезу українців, зокрема
походження та прабатьківщини індоєвропейської сім’ї народів, результати його
напрацювань були відображені у книзі «Походження українського народу» (К.,
1996); Т. Воропаєва на основі системного підходу до вивчення української нації
виявляла і проаналізувала основні етнопсихологічні характеристики українців –
ментальність, етнічна свідомість і самосвідомість, етнічні стереотипи, відчуття
психологічної спільності та інше; О. Гудим-Левкович охарактеризував основні
палеодемографічні проблеми українського народу; С. Шанайда працював над
проблемою антропологія Полісся взагалі, і вивчав антропологічний тип населення
Українського Полісся зокрема. В результаті цих досліджень стало зрозумілим, що
нагальною є потреба в уточненні і доповненні усього комплексу зібраних матеріалів з
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досліджуваної проблематики новими археологічними, історико-архівними даними, а
також необхідність створення науково-методичного та навчально-методичного
фундаменту для вивчення етнічної історії українського народу в середній та вищій
школі [19, c. 1–5].
У 1997–2000 рр. відділ етнології очолюваний В. Бараном працював над
науково-дослідною роботою «Дослідження етнічної історії українського народу та
науково-методичне забезпечення вивчення її в середній та вищій школі». Головним
об’єктом досліджень була проблема вивчення етногенезу та етнічної історії
українського народу в рамках програми Інституту українознавства «Україна-Етнос»
на підставі широкого комплексу даних історії, археології, антропології,
палеодемографії, етнопсихології. Метою науково-дослідної роботи було створення
науково-обгрунтованої концепції етногенезу українців, висвітлення вузлових питань
етнічної історії українського народу. Співробітники відділу етнології твердо
переконані, що повноцінний розвиток сучасного українознавства неможливий без
вирішення проблеми етногенези та етнічної історії українського народу. Постійний
інтерес науковців, політичних діячів, педагогів, студентів, журналістів до
етнологічної проблематики в системі українознавства є безперечним підтвердженням
актуальності цих проблем. Саме тому проблема походження українського народу є
надзвичайно складною і багатоаспектною, адже українство формувалося на перетині
європейської, візантійської, середземноморської цивілізацій, отже, Україна є
унікальним регіоном слов’янських, германських, романських, тюркських, семітських
взаємовпливів, а також тісних і неоднозначних взаємин православ’я з католицизмом,
з ісламом та іудаїзмом. Впродовж сторіч український етнос перебував у польськолитовський державі Речі Посполитій, Османській та Російській імперіях, у складі
Австро-Угорщини, а в новітню добу – у складі першої Чехословацької та другої
Польської республік, Радянського Союзу, Румунії, Угорщини тощо. Українську
націю було знекровлено геноцидом і етноцидом, разом із середньоєвропейськими,
придунайськими, балканськими, прибалтійськими та іншими народами було
залучено до спільного табору «розвиненого соціалізму». Строкатість і
різноплановість досліджень українознавчого спрямування, часто виконаних не
професійно, тільки підтверджує той факт, що структурна перебудова описової
етнографії в аналітичну українську етнологію відбувається дуже повільно. Звичайно,
далася в знаки надмірна заідеологізованість та заполітезованість українознавчої та
етнологічної наукової проблематики, ідеологічно зумовлений суб’єктивізм, який
дуже довго панував у галузі наукового тлумачення українців як своєрідної етнічної
групи серед кола східнослов’янських народів, призвели до циркулювання
етнологічних міфів про українців як «зрусифікованих поляків», або ж
«полонізованих росіян» [20, c. 3–5].
Протягом 1997 р. продовжувалося опрацювання етнологічної проблематики
науково-дослідної роботи, і було зокрема здійснене комплексне наукове осмислення
механізмів творення українського етносу, специфіки етногенезу українського народу,
а також висвітлення історичних, соціальних, демографічних, психологічних
передумов формування української нації, зроблено значний внесок у створення
цілісної концепції походження українського народу та вперше традиційні питання
української етнології досліджувались як у синхронному так і діахронному аспектах.
Основним завданням наукових досліджень відділу етнології у 1997 році було
висвітлення етногенетичної проблематики з урахуванням даних широкого комплексу
етногенетичних дисциплін – археології, історії, антропології, лінгвістики,
фольклористики, демографії та етнопсихології, дослідження вузлових проблем
стародавньої історії України; вивчення процесів зародження, формування і розвитку
українського
ментального
типу;
розробка
методологічної
стратегії
етнопсихологічних досліджень національної самосвідомості. Вирішення поставлених
завдань вимагало від співробітників відділу етнології ґрунтовної розробки
джерельної бази, дослідження проблем етнокультурного, соціально-економічного,
суспільно-політичного розвитку стародавніх суспільств, нових упереджень,
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поєднання наукових підходів з традиційними, постановки й вирішення багатьох
конкретно-історичних проблем. Такий підхід дає змогу комплексного вивчення
етногенезу і етнічної історії українського народу. У межах основного напрямку
науково-дослідної роботи у відділі етнології розроблялися такі наукові теми:
«Передісторія та найдавніший період формування українського етносу», «Етногенез і
ранні етапи історії слов’ян-українців», «Демографічні процеси найдавніших етапів
слов’ян-українців», «Етнічна та національна самосвідомість українського народу»,
«Українська ментальність» [20, c. 5–12].
У 1998 р. відділ етнології під керівництвом В. Барана продовжував
досліджувати етнічну історію українського народу та забезпечувати її науковометодичне вивчення в середній та вищій школі. Одержані результати за своєю
новизною та актуальністю дають ключ до розуміння можливості осягнення
найважливіших етногенетичних процесів на території України, закономірностей
вивчення надзвичайно складної і багатоаспектної проблеми походження українського
народу, усвідомлення найголовніших етапів формування національної ідеї, етнічної
та національної самосвідомості. Загальновідомо, що оцінка сучасності, передбачення
майбутнього передусім базується на міцному фундаменті наукового пізнання і
розуміння минулого, а це можливо лише за умови, коли історичний процес буде
відображено правдиво в усьому його багатстві, розмаїтті, складності та протиріччях.
Вченим-українознавцям безумовно треба
було ліквідувати ті упущення,
викривлення, а то й перекручення, якими, на превеликий жаль, грішили,
«дослідження» радянських часів. Відобразити достовірну правду історії можна тільки
на ниві професійного наукового використання фактів. Насамперед, йдеться про
визначення пріоритетної тематики з огляду на наявність численних лакун, а також
про необхідність нових підходів до багатьох неадекватно описаних проблем; про
стимулювання альтернативних розробок; про співвідносність із світовими науковими
та методологічними критеріями і відповідну змагальність; про включення у світову
культуру та наукову комунікацію; про сприяння новаторським публікаціям та
методикам [21, c. 1–15].
Важливим підсумком багаторічних практичних і теоретичних студій
В. Барана стала праця «Давні слов’яни», що з’явилася у 1998 р. як третій том
багатотомної (15 т.) праці «Україна крізь віки». У ній на основі археологічних,
лінгвістичних, історичних джерел розглядаються питання походження та давньої
історії слов’ян. Тематично третій том продовжує дослідження проблем
етнокультурного розвитку населення України піднятих в попередніх томах.
Центральною проблемою тому, який охоплює період І - початку ІІ тис. н.е. є
походження українського народу та визначення місця території України в тому
етнічному просторі, де проходили процеси формування індоєвропейських,
праслов’янських і, зокрема, слов’янських етнокультурних утворень. Вченим
доведено, що у південній частині лісової та усій лісостеповій зонах України з рубежу
ер найбільш яскраво проявилася матеріальна культура слов’янських племінних груп,
є також слов’янська гідро- і топонімія. Цим визначається слов’янська
прабатьківщина [22, c. 5–10].
Картографування слов’янських поселень і могильників раннього
середньовіччя показало, що у V ст. н.е. за даними дотеперішніх досліджень слов’яни
займали територію від верхів’їв Вісли, Західного Бугу, Дністра, і Прута на
південному заході до верхівців Десни, Псла і Сіверського Дінця на північному сході.
Це корінна територія слов’ян, звідки почалося їх розселення на північний схід у
верхів’я Дону та Волги і на південь – у Подунав’я та на Балкани. Особливого
розвитку воно набрало в епоху Великого переселення народів VІ – VII ст. н.е. У
монографії вперше розкриваються історичне значення великого слов’янського
розселення. Воно полягає В тому, що різні слов’янські групи, займаючи нові регіони,
поглинаючи чужі різноетичні субстрати, самі перетворювались у нові слов’янські
етноси. Ця історична закономірність відноситься до всіх слов’ян: південних, західних
і північно-східних. Слов’янське населення, що залишилось на своїй корінній
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території, отримало стосовно відселенців свій культурно-мовний статус і також стало
окремим етносом. На основі археологічних карт та типологічних схем, наведених в
роботі, В. Баран стверджує, що симбіоз склавінів та антів, названих так
візантійськими істориками VІ ст., на Дніпрі та на Дністрі, став ембріоном
українського народу. Крім того, склавіни у Подунав’ї склали один із компонентів
предків морав’ян, словаків і чехів, а анти на Балканах взяли участь у формуванні
болгарського, сербського, хорватського те. інших етносів. Предками білорусів та
росіян стало те населення Верхнього Подніпровця, яке зайняло області, раніше
заселені балтами та угро-фінами, поступово поглинаючи їх [22, c. 18–134].
Значне місце в роботі займають питання етнокультурного розвитку В період
Києво-Руської держави. Києво-Руська держава, очолена князями династії
Рюриковичів, менше ніж на одне століття об'єднала в політичному відношенні
східнослов'янські племінні союзи і ряд угро-фінських та інших неслов’нських
племен. Але навіть в період найвищого піднесення централізованої влади за
Володимира Святого та Ярослава Мудрого, не припинялись процеси становлення
окремих етнічних груп. В умовах Київської Русі не були знівельовані міжетнічні
відмінності південно-західної та північно-східної племінних груп. Вони збереглися у
мовній, культурній, а в часи роздрібнення – у політичній сферах. Становлення єдиної
давньоруської народності, на чому наполягають деякі дослідники, зокрема російські,
і деякі українські як П.Толочко, М.Котляр тощо, не відбулося. Розгром Київської Русі
монголо-татарами у середині XIII ст. лише змінив історичні умови, посилив процеси
визрівання східнослов’янських народів, білоруського, російського та українського,
що завершились дещо пізніше. За цю працю В. Баран отримав свою другу Державну
Премію України в галузі науки і техніки за 2001 рік [22, c. 136–164].
Характеризуючи основні наукові результати, які були отримані у відділі
етнології під керівництвом В. Барана у 1999 році, треба зазначити, що проблема
етнічної історії та походження українського народу є однією з найбільш складних,
заплутаних і навіть викривлених серед багатьох українознавчих проблем. Імперські
та тоталітарні сили завжди відмовляли поневоленим народам в їхній цілісності, їхній
індивідуальності, їхній самобутності та їхньому самовизначенні. Сьогодні такі
спроби позбавлення українського народу його історії, культури, свідомості й
неповторність проявляються як рецидиви доживаючого свій вік колоніалізму. Проте,
самобутність. цілісність і суверенність українського народу фундаментально
обґрунтовується археологічними, лінгвістичними, писемними джерелами. З огляду
на це головними завданням наукових досліджень відділу етнології у 1999 р. було
висвітлення проблеми україногенези з урахуванням даних широкого комплексу
етногенетичних дисциплін – археології, історії, антропології, лінгвістики,
фольклористики, демографії та етнопсихології. Все це вимагало від співробітників
відділу ґрунтовної розробки джерельної бази, нових теоретико-методологічних
підходів, подолання стійких історіографічних упереджень, поєднання нетрадиційних
наукових концепцій із загальновизнаними, постановка і вирішення багатьох
конкретно-історичних проблем, а також впровадження наукових здобутків у
навчальний процес. Так результати досліджень відділу етнології широко
використовувалися в навчальному процесі (на лекційних і семінарських заняттях зі
студентами Київського університету імені Тараса Шевченка, Києво-Могилянської
Академії, Ніжинського державного педагогічного університету, на курсах після
вузівської перепідготовки фахівців), вченими-українознавцями надавалася
кваліфікована допомога працівникам освіти, викладачам вищих учбових закладів.
Співробітниками відділу проводилася широка просвітницька робота – читання лекцій
та виступи у засобах масової інформації тощо [23, c. 1–17].
У першій половині 2000 р. співробітники відділу продовжували
опрацьовувати широкий загал етнологічної проблематики по усім розділам науководослідної роботи «Дослідження етнічної історії українського народу та науковометодичне забезпечення вивчення її в середній та вищій школі». Так, В. Баран
займався уточненням головних питань етногенезу українців і слов’ян та
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узагальнював артефакти, виявлені під час археологічних експедицій, що стосуються
етногенезу українців та ранньої історії слов’ян і висвітлив їх у колективній
монографії «Давня історія України. Т. 3» (К., 2000); Л. Залізняк досліджував вузлові
проблеми етнічної історії українського народу та оприлюднив результати досліджень
у низці статей («Про історичні витоки українського народу», «Про лехітськх
пращурів росіян та давньоруську народність» та ін.); Т. Воропаєва вивчала
етнопсихологічні характеристики та головні етапи етнопсихогенези українського
народу; О. Гудим-Левкович досліджував палеодемографічні проблеми українців; С.
Конча аналізував основні концепції проблеми походження індоєвропейців. Всі
співробітники відділу були активно задіяні в навчальному процесі читання лекцій,
проведення семінарів, круглих столів на факультеті підвищення кваліфікації
Інституту українознавства, на курсах підвищення кваліфікації вітчизняних
педагогічних кадрів з українознавства, та для студентів і населення з етнологічної та
українознавчої проблематики. Зокрема, В. Баран прочитав курс лекцій у Львівському
національному університеті імені Івана Франка на тему «Походження українського
народу» [24, c. 1–6].
З вересня 2000 р. розпочався новий етап діяльності Інституту
українознавства, коли він вийшов із підпорядкування КНУ імені Тараса Шевченка і
здобув статус самостійної науково-дослідної інституції – Науково-дослідного
інституту українознавства Міністерства освіти і науки (Постанова КМУ № 1003 «Про
утворення Науково-дослідного інституту українознавства» від 21.06.2000 р.) [25, c.
73–74].
Ця реорганізація мала суттєвий вплив і на наукову діяльність відділу
етнології. Спочатку, майже всю осінь і початок зими йшов процес реформування,
кадрового оновлення й відновлення наукового потенціалу відділу. Врешті-решт,
відділ почав функціонувати під керівництвом В. Барана у такому складі:
Р. Терпиловський – провідний науковий співробітник, доктор історичних наук,
Я. Баран – старший науковий співробітник, кандидат історичних наук., Ю. Фігурний
– науковий співробітник, кандидат історичних наук, О. Чирков – науковий
співробітник [26, c. 97].
Як зазначав В. Баран у своїй статті, присвяченій відділу етнології у зв’язку з
10-річчям діяльності НДІУ МОН України, що створення відділу етнології було
зумовлене потребами розвитку українознавства як наукової та навчальної дисципліни
і необхідністю підготовки кадрів українознавців середньої й вищої кваліфікації –
знавців давньої і середньовічної історії та культури українського народу. Основний
науковий напрямок відділу – етногенез та етнічна історія українського народу на
підставі широкого комплексу даних історії, археології, лінгвістики, антропології,
географії, демографії та інших наук. Головна проблема наукових досліджень – це
походження слов’ян та давня історія українського народу, його витоки, матеріальна
та духовна культура давніх слов’ян-предків українського народу, виникнення та
історичне значення Київської держави Русі-України. Щодо визначальної мети
досліджень то це, насамперед, створення науково обґрунтованої концепції етногенезу
українців, висвітлення вузлових питань етнічної історії України, відтворення
основних етапів формування та розвитку українського етносу, впровадження
наукових розробок з питань етнології в систему національної освіти та в суспільну
практику. Відділ спрямовує свої зусилля передусім на вивчення та наукове
висвітлення проблем етногенезу і ранньої історії слов’янства, процесів
державотворення, витоків українського козацтва, пошук історичних коренів
українського народу, визначення місця давніх слов’ян – предків українців та
українського народу в середньовічній Європі. Відділ, безпосередньо, бере участь в
розробці наукової концепції українознавства, підготовці програм з українознавства
для середніх та вищих навчальних закладів. Співробітниками відділу підготовлені
наукові монографії та навчальні посібники. Зокрема, співробітники відділу взяли
участь у підготовці фундаментальних праць «Українці», «Етнос та етнічна історія
населення Українських Карпат», «Історія української культури» тощо [27, с. 97–100].
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В. Баран у співавторстві з Я. Бараном підготував до друку монографічне
дослідження «Походження українського народу (історико-археологічний пошук)».
Разом з тим працівники відділу займалися підготовкою та перепідготовкою кадрів
українознавців, проводили фахові археологічні, історичні, етнографічні та
демографічні дослідження, спрямовані на дослідження етногенезу українського
народу. Наукові працівники відділу щорічно проводили археологічні експедиції по
дослідженню пам’яток, що належали давньому населенню України, зокрема давнім
слов’янам – предкам українського народу. Так, останнє десятиліття ІІ тисячоліття
(90-ті роки XX ст.) В. Баран очолював археологічну експедицію по дослідженню
давнього Галича, на основі матеріалів, здобутих експедицією, було реконструйовано
та музеїфіковано літописну «Галичину могилу», саме тут виявлено поховання
засновника Галича княжої доби.
В 2001–2003 рр. відділ етнології під керівництвом В. Барана працював над
плановою інститутською науково – дослідною роботою «Дослідження етнічної
історії українського народу та науково – методичне забезпечення вивчення її в
загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України». Визначальним об’єктом
дослідження відділу етнології був український народ. Предметно наукові
дослідження відділу були зосередженні на таких центральних питаннях: 1)
походження українського народу; 2) етнічної історії українського народу; 3)
сучасного та можливого майбутнього етнічного розвитку українського народу.
Головною метою науково – дослідної роботи відділу етнології у 2001 р. було
наступне: по-перше – поглиблення наукових знань про формування та етнічний
розвиток українського народу; по-друге – поліпшення науково – методичного
забезпечення вивчення етнічної історії українців у середній та вищій школі.
Співробітники відділу працювали з широким колом найрізноманітніших джерел:
археологічними, історичними (літописними) статистичними, соціолінгвістичними,
етнографічними тощо. Вченими – українознавцями було опрацьовано десятки
наукових праць, що безпосередньо стосуються формування й розвитку українського
етносу. Вони також застосовували різноманітні методи наукових досліджень, в
залежності від потреби конкретних фахових розвідок [28, с. 1–3].
В 2002 році відділ етнології продовжував активно досліджувати етнічну
історію українського народу та забезпечувати її науково – методичне вивчення в
загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. Важливість науково –
дослідної роботи відділу полягала у концептуальному формуванні цілісної
історичної, етнічної та національної свідомості громадян України, а також у
розширенні джерельної бази українознавства та у подоланні негативних масових
стереотипів щодо українців [29, с. 1–8].
В 2002 році побачила світ монографія В. Барана і Я. Барана «Походження
українського народу». Ця праця присвячена складній проблемі походження
українського та інших східнослов’янських народів. На основі аналізу археологічних
матеріалів та використання писемних, лінгвістичних та інших джерел в ній
розкриваються процеси становлення слов’янських народів. Особливу увагу в
науковому виданні приділено розвитку етнокультурних та етносоціальних процесів у
період Києво – Руської держави, подається критика концепції т. зв. «давньоруської
народності» [30, с. 4].
Автори простежили розвиток слов’янських етнокультурних груп на території
України протягом всього І тис. н. е. від венедів до літописних племен. Це дозволяє
вченим розділити слов’янський період в історії України на три хронологічні етапи.
Перший етап доцільно було б назвати праслов’янсько-венедським. Він визначається
у хронологічних рамках І–ІV ст. н. е і відповідає римському періоду в історії Європи.
Другий етап займає хронологічні рамки V–VІІ ст. У ньому закріплюється поділ
венедів на три окремі групи: венедів, антів і склавінів. Третій етап в історії давніх
слов’ян датується VIII–Х ст. Він позначається утвердженням їхньої самоназви в
історичній літературі [30, с. 270–277].
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У своїй фундаментальній, академічній праці автори фахово проаналізували
етнокультурні процеси в період Києво-руської держави та прийшли до таких
висновків: 1) не існувало т.зв. «давньоруської народності»; 2) після розпаду Київської
Русі формується низка культурно-економічних центрів (Полоцьк на Двині,
Володимир-на-Клязьмі, Київ та Галич у Дніпрово-Дністровському межиріччі), що
допомагали збереженню етномовних та етнокультурних традицій, джерела яких
сягають раннього середньовіччя. Вони і стають рушійними силами тих процесів, що
лежать в основі утворення трьох східнослов’янських народів – білоруського,
російського та українського, витоки яких сягають доби великого переселення народів
[30, с. 379–380].
Протягом 2003 р. співробітники відділу цілеспрямовано вивчали етнічну
історію українського народу та забезпечували її наукове-методичне опанування в
середній та вищій школі. Окрім дослідження засадничих теоретико-методологічних
питань, вчені-українознавці продовжували вирішувати і нагальні практичні проблеми
згідно їх наукової тематики. Так, В. Баран продовжував розкопки середньовічного
городища біля с. Крилос Івано-Франківської області; Р. Терпиловський очолював
Лівобережну археологічну експедицію, що здійснювали рятувальні роботи на
пам’ятках різних епох на території Чернігівської та Сумської областей [31, с. 1–11].
В кінці грудня 2003 р. в керівництві відділу етнології відбулися суттєві
зміни, В. Баран полишив посаду завідувача відділу, а на його місце з 2 січня 2004
року наказом директора НДІУ МОН України П. Кононенка був призначений
кандидат історичних наук Ю. Фігурний [16, с. 65].
Разом з тим, В. Баран залишився працювати у складі відділу на посаді
провідного наукового співробітника. Тому варто вкотре наголосити на надзвичайно
важливій ролі В. Барана як виваженого колеги, мудрого вченого та досвідченого
керівника-адміністратора. Володимир Данилович і наразі продовжує ділитися своїм
досвідом, знаннями, спогадами про свою наукову та науково-експедиційну та
науково-організаційну діяльність та позитивно впливати на науковий потенціал
відділу української етнології. Крім того, В. Баран знову очолив роботу над науководослідною темою «Україна й українство в етнокультурних процесах світу» (2015–
2017 рр.).
Отже, завдячуючи подвижницькій і цілеспрямованій науково-дослідницькій
та науково-організаційній діяльності В. Барана на посаді керівника відділу етнології,
його науковими співробітниками було комплексно проаналізовано найважливіші
процеси народотворення, етнічної історії, етнокультурного розвитку українського
народу. В результаті фахової аналітичної роботи, що стала підсумком багаторічних
досліджень, оприлюднених у наукових монографіях, статтях, повідомленнях та
інших працях (звітах, планах, положеннях, обґрунтуваннях, технічних завданнях
тощо).
Таким чином, проаналізовано вагомий внесок знаного археолога, етнолога,
історика В. Барана у становлення і діяльність відділу української етнології Інституту
українознавства у 1994 – 2003 рр. У результаті наукової та науково-організаційної
роботи співробітників відділу етнології під керівництвом В. Барана на основі
археологічних, лінгвістичних, історичних та етнологічних джерел була обґрунтована
гіпотеза про цілість і суверенність українського народу, української нації, його
героїчне минуле і достойне місце серед широкого загалу європейських народів;
науково аргументована критика найбільш реакційних спроб нищення українського
народу, його історії, культури, свідомості та самобутності, колоніальних й
імперських рецидивів; окреслена чітка схема етнокультурного розвитку праукраїнців
та українців, а також народів суміжних територій, виходячи з нових польових
археологічних матеріалів і переоцінки деяких писемних джерел, якими оперують
прихильники майже споконвічної східно-слов’янської етнічної єдності і
давньоруської народності, та, зрештою, фахово обґрунтована ранньосередньовічна
концепція походження українського народу з середини І тис. н. е., коли слов’янська
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належність археологічних культур, пам’ятки яких покривають велику частину
Східної і Центральної Європи, доведена писемними джерелами.
Отже, фахово охарактеризувавши наукову діяльність відділу етнології
очолюваного В. Бараном у 1994-2003 рр., ми прийшли до таких наукових висновків:
1) під успішним керівництвом В. Барана за ці роки відбулося становлення та
стабілізація як наукового складу співробітників підрозділу, так і розширення
проблематики дослідницької роботи; 2) реорганізація і становлення НДІУ МОН
України, завдячуючи досвідченому адмініструванню В.Барана, не стали на заваді
поступовому відновленню наукового потенціалу відділу та його етнологічних студій;
3) публікація в 2002 р. важливої монографії В. Барана і Я. Барана «Походження
українського народу», що стала наслідком багаторічних досліджень проблеми
етногенезу слов’ян і українців вкотре засвідчила, що вчені-українознавці,
співробітники відділу етнології у своїй праці не тільки сприяють поглибленню
наукових знань про походження, зародження та етнічний розвиток українського
народу, а й активно впливають на поліпшення науково-методичного забезпечення
вивчення етногенезу українців у середній та вищій школі; 4) співробітники відділу
свої теоретичні напрацювання успішно поєднували з практичними методами
(пошукові археологічні експедиції), особливо це стосується В. Барана, який десять
років керував експедицією по дослідженню давнього Галича – столиці ГалицькоВолинської держави.
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Чирков О.А., Шакурова О.В.
ЕТНОЛОГІЧНИЙ СКЛАДНИК КОНЦЕПЦІЇ ВОЛОДИМИРА БАРАНА
ПРО ПОХОДЖЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ЕТНІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ Й
УКРАЇНЦІВ
На підставі вивчення праць археолога, історика Володимира Барана автори
статті повідомляють про результати виявлення й загальної характеристики
етнологічного змісту його концептуальних положень про походження слов’янської
етнічної спільноти й українського етносу. Етнологічний складник археологічноісторичної за змістом концепції В. Барана спрямований на висвітлення переважно
етнічної диференціації слов’янської спільноти, початку формування українців та
інших сучасних слов’янських народів. Концепція потребує глибшої розробки
етнологічного складника або окремої етнологічної інтерпретації з ширшим
використанням етнологічного інструментарію та урахуванням низки нових
досягнень у пізнанні минулого України.
Ключові слова: історія України, етнологія, археологія, слов’яни, українці,
концепція походження етносу, етнологічний складник концепції, етнічна генеза,
історіографія, історія історичної науки.
Пізнання етнічної генези слов’ян та українців не втрачає своєї актуальності
вже тривалий час. Відомий археолог, історик Володимир Баран, автор багатьох праць
про походження слов’ян і українців, спирається насамперед на результати
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археологічного дослідження минулого давніх слов’ян та сучасних їм сусідніх
етнічних спільнот, зокрема тих польових досліджень, у яких особисто брав участь.
Таємниці процесу етнічної генези слов’ян «почали поступово розкриватися у
другій половині ХХ ст. зусиллями вчених різних країн. Велика заслуга в тому
належить і українській школі славістів, яку очолив Володимир Баран […].
Принципово важливим тут було виявлення трьох поколінь археологічних культур і
чинників, що впливали на їх зміну та етнокультурну ситуацію» [39, 38].
Спробу комплексно висвітлити давню історію людності української
території було зроблено у розділі «Український етнос у світлі антропології, генетики,
археології, етнології та мовознавства» першого тому колективної монографії
«Українська земля і люди. Український етнос у світовому часoпросторі» [50, 53].
В. Баран висвітлив процеси культурно-етнічного розвитку на території України в І
тис. н. е. та етнічні процеси в період східнослов’янської державності, де обстоює
думку, що ні в додержавний період, ні в часи державності не було якогось етнічного
стовбура, від якого відгалужувалися б предки окремих слов’янських, у тому числі й
східнослов’янських, народів.
Різні версії генези українців висвітлювалися на сторінках періодичних
видань ННДІУВІ у публікаціях його працівників та інших дослідників [46, 47, 48, 51,
58]. «Проблема походження українського народу у вітчизняних українознавчих
дослідженнях кінця ХІХ – початку ХХІ ст.» є темою дисертаційного дослідження
О. Шакурової (вона ж О. Лєбєдєва), де зроблено спробу з’ясувати походження
українців через аналіз змісту праць значної групи науковців про генезу українців2,
оцінюючи модерні концепції етнічної генези українців3 та концепцію, викладену в
монографії В. Барана і Я. Барана «Походження українського народу» [42, 43]
(переважно в історіографічній площині). Щодо концептуальних позицій авторів
монографії «Походження українського народу» зроблено такий загальний висновок:
«…концепція походження українського народу В. Барана та Я. Барана науково
обґрунтована, виважена, має в основі багаторічні дослідження у галузі слов’янського
етногенезу і заслуговує на докладне вивчення та популяризацію серед широкого
наукового загалу» [42, 263].
Концепцію В.Барана відзначено в академічному виданні «Історія української
культури», де висвітлено й історію української археології: «Величезну роботу з
пошуку поєднувальної ланки між культурами другої і третьої чверті, тобто містка
між добою етногенезу слов’ян та власне слов’янами, зокрема й празько-корчацькою
як безперечно слов’янською, здійснив В. Баран. Він висунув оригінальну концепцію
походження й ранньої історії слов’ян» [39, 39].
2

Див.: «Етнічна самосвідомість як головний критерій існування етносу в
етногенетичній концепції В.Г. Балушка» у збірнику «Україна–Етнос», а також статті
в журналі «Українознавство»: Питання генези, розвитку та становлення
ранньосередньовічної, пізньосередньовічної та трипільсько-арійської концепцій
походження українського народу в дослідженнях Н. Юсової, Л. Залізняка та
П. Толочка; «Повість минулих літ» як важливе українознавче джерело про
походження українського народу; Висвітлення походження українського народу у
працях Ю. Шилова, Ю. Канигіна та І. Каганця; Теоретичні основи проблеми
етногенезу в монографії М.Ю. Брайчевського «Походження Русі», В.В. Мавродін як
основний теоретик концепції давньоруської народності у статті Н.М. Юсової «Ґенеза
концепту «давньоруська народність» у радянській історичній науці»; Проблема
походження українського народу в працях Михайла Грушевського «Звичайна схема
„русскої“ історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства» та
«Історія України–Руси»; «Проблема етногенезу українців в українознавчих
дослідженнях кінця ХІХ – початку ХХІ століть».
3
Шакурова О. Модерні концепції етногенезу українців // Українознавство. – 2011. –
№2. – С. 192–194.
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Нещодавно на пошану д.і.н., проф. В. Барана (до 85-річчя від дня
народження вченого) вийшов ХХХІ т. «Збірника наукових праць ННДІУВІ», в якому
наведено оцінки наукового доробку ювіляра не лише з погляду істориків, але й з
позиції етнолога М. Гримич [32]. Проте етнологічної оцінки концептуальних
положень В. Барана про походження слов’ян та українців ще не було зроблено. На
нашу думку, наукові праці В. Барана, що містять знання про етнічну генезу слов’ян і
українців, територію їхнього формування, потребують насамперед етнологічного та
етногеографічного осмислення.
Метою нашого дослідження є виявлення та загальна характеристика (оцінка)
етнологічного змісту концептуальних уявлень В. Барана щодо походження перших
слов’ян і українців, наявних у великому масиві його індивідуальних та колективних
праць; з’ясування головних напрямів розвитку етнологічного складника його
концептуальних позицій на тлі суспільно-історичних змін в Україні. Дослідження
здійснено у 2013 р. на виконання наукової теми «Україна і світове українство в
системі українознавства. Українці у світовій цивілізації і культурі» (№0112U003511;
термін: 2012–2014 рр.). Його головні результати наведено у цій статті, опубліковано
їх уперше.
Джерельну базу дослідження становлять індивідуальні праці В. Барана та
створені у співавторстві, а також праці інших дослідників, що осмислювали
концептуальні положення В. Барана та етнічну генезу слов’ян і українців4.
Об’єктом дослідження є система наукових знань про історію слов’ян і
українців, предметом – формування, розвиток та сучасний стан етнологічного змісту
концептуальних положень В. Барана щодо походження слов’ян і українців, час, місце
і форми їх оприлюднення у зв’язку з історичним розвитком України другої половини
ХХ – початку ХХІ ст.
Досліджувані знання про історію слов’ян і українців охоплюють той період
історичного розвитку людності України, упродовж якого, на думку різних науковців,
відбувалася генеза слов’янської етнічної спільноти та українського народу: від
ХV ст. до н.е. до ХІV ст. н.е.
Представлені у статті нові знання автори одержали шляхом послідовного
виконання низки дослідних завдань, серед яких головними були такі:
1) ознайомитись з працями В. Барана та окреслити коло основних його праць
про походження слов’янської етнічної спільноти й українців;
2) виявити праці, що містять найновіший варіант концептуальних положень
про походження слов’ян та українців, а серед них визначити ті, де якнайповніше
прояснюється етнологічна сутність процесу зародження й формування слов’ян і
українців;
3) з’ясувати головні відмінності у концептуальних позиціях В. Барана щодо
походження слов’янської етнічної спільноти та українців, що містяться у працях
періоду УРСР та часів незалежності України;
4) дати загальну характеристику (оцінку) етнологічного складника сучасної
концепції В. Барана про походження слов’ян і українців.
Автори не обмежилися суто етнологічним поглядом на предмет дослідження.
Одержані результати стосуються не лише етнології, але й історії слов’ян, історії
України, історіографії історії України, історії історичної науки в Україні. Основною
сферою їх застосування є наука, можливе застосування в освіті. У науково-дослідній
діяльності одержані результати допоможуть насамперед тим дослідникам, що
використовують праці В. Барана як джерела або характеризують концепції
українських науковців про утворення етнічної спільноти перших слов’ян чи
українського етносу. В освіті одержані результати можна використати як додаткову
4

Автори вдячні В. Барану за допомогу, надану в пошуку певних джерел, докладні
усні спогади про суспільно-історичні умови його педагогічної й наукової діяльності в
умовах Української РСР.
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інформацію у вивченні відповідних тем (спрямованих на засвоєння знань про етнічну
генезу слов’ян і українців) історичних та українознавчих навчальних курсів, що
викладаються у вишах студентам історичних спеціальностей.
У статті наведено у формі цитованих фрагментів лише частину
концептуальних положень В. Барана про походження слов’ян і українців, що містять
етнологічний зміст. Обґрунтування зроблених за результатами дослідження
висновків та докладність характеристики етнологічного складника концепції
виконано такою мірою, якою це можливо зробити в одній статті.
Підхід авторів до виявлення й оцінки етнологічного змісту концептуальних
положень ґрунтувався на сутності етнологічних проблем, які розв’язуються. На нашу
думку, концептуальні положення про походження слов’ян мають розв’язувати
насамперед історично-етнологічну проблему визначення суб’єкта етнічного
перетворення (певної людності, субстрату, етнічної групи чи її частини, чи кількох
груп, що трансформуються або консолідуються), місця, часу, рушійних сил,
історичних обставин утворення першої слов’янської етнічної спільноти (праслов’ян).
Подібну проблему мають розв’язувати й концепції походження сучасних
слов’янських народів, зокрема українського етносу.
Залежно від того, на яку етнологічну проблему мають дати відповідь
положення певної концепції, ми й розрізняємо сьогодні концепції про генезу
(утворення) слов’янської етнічної спільноти (генезу перших слов’ян), про утворення
українського етносу, інших сучасних слов’янських народів (росіян, білорусів, поляків
та ін.).
Якщо цілісна концепція, що пояснює появу двох споріднених етнічних
спільнот (старшої – «батьківської», молодшої – «дитини»), призначена дати відповідь
на питання, з чого, де, коли, як утворилися перші слов’яни, де, коли і як
виокремилися з них перші українці, тоді вважаємо таку концепцію однією, що має
етнологічний та етногеографічний зміст. Концептуальні положення етнічної генези
українців зручніше розглядати окремо від концепції утворення чи походження
слов’янської етнічної спільноти. Але через те, що зафіксовані у працях В. Барана
знання про походження слов’ян і українців переплетені, інтегровані, а його
концептуальні положення про походження слов’ян стали не лише основою, а й
основною частиною концепції походження українського етносу, вважаємо можливим
і доцільним розглядати їх одночасно як одну концептуальну систему (проте
двопредметну з етнологічного погляду).
Зазначимо, що термін «походження народу» має різне змістове наповнення,
зумовлене терміносистемою певної науки та розумінням його змісту автора праці.
Зазвичай усвідомлюють його біологічний та історичний зміст. В. Баран вживає
«походження» в розумінні історика і лише якоюсь мірою слову надається певний
етнологічний зміст. Про процес «формування етнічної спільноти» чи «формування
народу» у працях В. Барана не йдеться.
Далі результати дослідження викладено у 7 тематичних блоках.
1. Суспільно-політичні умови формування концептуальних уявлень
В. Барана про походження слов’янської етнічної спільноти й українців
Колеги-археологи В. Барана зазначали, що вже перші експедиційні
дослідження визначили коло його наукових інтересів, «які тісно були пов’язані з
ранньослов’янською проблематикою і, зокрема, питанням походження та ранньої
історії слов’ян» [34]. А бажання «працювати в царині історичної науки, зокрема, в тій
галузі, де досліджують питання прабатьківщини і походження свого народу, його
становлення і розвитку у віддалені від нас часи» зародилося у нього, як припускають
колеги, ще в дитячі та юнацькі роки, «у час визвольних змагань українців за свою
незалежну державу» [34].
Прабатьківщина й етнічна генеза українців не стояли в центрі уваги
археолога В.Барана за часів СРСР. Суспільно-політичні обставини були несприятливі
для вільного розвитку української історичної науки і насамперед для її
українознавчої частини. Вчений неодноразово згадував, як у часи офіційно
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проголошеного «розвинутого соціалізму» на вимогу редакторів видавництва йому
доводилося змінювати у тексті своєї праці навіть слово «Україна» на «Українська
РСР» чи «УРСР». Певні поодинокі праці про зародження і формування української
етнічної спільноти з’являлися і в тих умовах, але розв’язання наукової проблеми
мало узгоджуватися з великодержавною російською історичною доктриною. В
іншому разі дослідник багато чим ризикував.
Проблеми утворення слов’янської етнічної спільноти В. Баран торкався,
зокрема, коли визначав спорідненість між комплексами викопних решток послідовно
існуючих у часі чи синхронних археологічних культур Центрально-Східної Європи;
коли етнічно ідентифікував людність, що лишила нам старожитності різних
археологічних культур на теренах України і сусідніх територій. Досліджуючи історію
ранніх слов’ян, їх розселення, історичний поступ слов’ян у переддержавний період,
неможливо не торкатися проблеми локалізації прабатьківщини слов’янської етнічної
спільноти, часу й історичних умов формування слов’янської етнічної спільноти. Різні
сторони зазначених проблем В. Баран висвітлював у численних працях радянського
періоду [24, 27]. В нових історичних умовах незалежності України вчений приділяє
особливу увагу проблемі походження українського народу.
2. Місце і форма оприлюднення концептуальних положень В. Барана
про походження слов’янської етнічної спільноти й українців
Результати цих пошуків оприлюднено в багатьох журнальних статтях,
книгах та доповідях на конференціях, конгресах, круглих столах тощо. Практично в
усіх книжкових виданнях В. Барана періоду незалежності України представлено його
концептуальні положення щодо походження слов’ян чи українців, зокрема, у таких:
«Походження слов’ян» (1991) [31], «Украинцы» (рос. м., 1994) [18], «Давні слов’яни»
(1998) [22], «Давня історія України: в 3 т. – Т. 3: Слов’яно-Руська доба» (2000) [33],
«Історія української культури» (2001) [38], «Походження українського народу»
(2002) [29], «Етнічна та етнокультурна історія України» (2005) [35], «Історичні
витоки українського народу» (2005) [28], «Україна–Етнос» (2006) [9], «Кий, Щек,
Хорив, сестра їх Либідь та пракорені українського народу» (2007) [8], «Етногенез
українського народу» (2007) [5], «Слов’янське поселення середини І тисячоліття
нашої ери біля села Теремці на Дністрі» (2008) [26], «Історичний атлас України.
Найдавніше минуле. Русь (Київська держава, Галицько-Волинська держава)» (2010)
[21], «Походження, становлення та розвиток українського народу» (2010) [23],
«Слов’яни у первісності і ранньому середньовіччі» (2011) [25], «Українська земля і
люди. Український етнос у світовому часoпросторі» (2011) [14], «У пошуках джерел
українського народу» (2011) [30]. Однією з нових колективних праць, у якій В. Баран
виклав концепцію етнічної генези слов’ян, є «Історичний атлас України» [37], що
підняв українознавчу історичну картографію на якісно новий рівень [54].
Велика кількість статей, доповідей, оприлюднених у виданнях ННДІУВІ,
НТШ, РАС, КНУ імені Тараса Шевченка та інших наукових установ і організацій,
розкриває концептуальні позиції В. Барана щодо походження слов’ян і українців [2,
3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20]. У змісті зазначених книжкових видань та
статей спостерігається текстуальна і концептуальна подібність щодо генези слов’ян і
українців, а в деяких випадках – ідентичність. Зазвичай бракує інформації про
передруки чи використання частин раніше оприлюднених праць В. Барана у
перелічених книгах і в багатьох статтях.
3. Головна концептуальна зміна щодо історичного розвитку слов’ян і
формування українського етносу та її суспільно-історична зумовленість
Головна зміна думки В. Барана про історичний розвиток слов’ян і
формування українців полягає у тому, що ставлення до ідеї про існування так званої
«давньоруської народності» з публічно прихильного змінилося на заперечувальне.
Концепція «давньоруської народності» впливала на історичну науку, систему
патріотичного виховання, загальну середню, вищу і спеціальну історичну освіту,
історичну пам’ять та етнічну самосвідомість, світогляд усієї людності СРСР.
Історично-етнологічна концепція існування в минулому «єдиної давньоруської
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народності»5 у парі з іншою, що обґрунтовувала появу нової історичної спільноти –
«радянського народу», стала важливим елементом партійно-державної ідеології, яка
з-поміж усіх народів Союзу найбільшої шкоди завдала, на нашу думку, відтворенню
етнічної та національної свідомості білорусів і українців. Вона була дієвим,
ефективним чинником–інструментом втрати білорусами й українцями своєї етнічної
самобутності, процесу суцільного національного російщення (русифікації) [57]
Білорусі й України.
В умовах СРСР українці робили спроби звернути увагу суспільства на
процес російщення України. Як приклад, праця І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи
русифікація?» та жорстка реакція на неї влади. Представники українських груп країн
несоціалістичного табору також переймалися організованим московською владою
зростанням в Україні частки усього питомо російського, що відбиває, наприклад,
низка статей Енциклопедії українознавства. Запозичення російських елементів
культури відбувалося з різною швидкістю в різних територіальних, соціокультурних,
соціально-класових частинах тодішнього українського соціуму6. Результати мовного,
культурного, ментального та іншого відчуження від українства значної частини
спільноти, тобто її етнічного й національного омертвіння, маємо сьогодні як одну з
головних проблем суспільно-історичного поступу України7.
У передмові до першої книги І т. «Історія Української РСР» (1977), членом
редакційної колегії якого був В. Баран, йдеться про «складання єдиної давньоруської
народності – спільного предка трьох братніх східнослов’янських народів:
російського, українського та білоруського» [40]. У висновках – про «формування у
східних слов’ян давньоруської народності», що було «нерозривно пов’язане з
виникненням давньоруської держави» [40, 424, 426]; після остаточного розпаду
держави «давньоруська народність та її культура не загинули», «в нових історичних
умовах з єдиної давньоруської народності утворилися три братні народи –
російський, український і білоруський» [40, 427].
Заключну частину колективної монографії «Слов’яни Південно-Східної
Європи у переддержавний період» (1990) В. Баран завершив такими підсумками:
«Важнейшим фактором, способствующим унификации восточнославянской
культуры и сложению древнерусской, стало образование в ІХ в. Древнерусского
государства – Киевской Руси, куда вошло большинство восточнославянских союзов
племен. Рост городов, бурное развитие ремесел и торговли, строительство
порубежных крепостей, населявшихся выходцами из различных областей Руси,
военные походы русских князей, в которых участвовали воины всех объединенных
земель, способствовали созданию единой древнерусской культуры и древнерусской

5

Російською мовою її називали «единая древнерусская народность». Оскільки у
сучасній російській літературній мові не розрізнено»руське» від «російського» (рос.
м.: «русское» от «русского»), значення цих понять в українській та російській мовах
відмінне. Російськомовні люди зазвичай упевнені у тому, що «давньоруське» – це
«давнє російське».
6
Див. статті Чиркова О.: «Головні риси розвитку етнічної будови української нації
від кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст.», «Зміни питомої ваги українців у населенні
України (в сучасних її межах) від кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст.», «Історія України
та етнічна будова її людності: взаємна зумовленість розвитку в ХХ ст. (національний
та загальносвітовий виміри)», «Періодизація розвитку етнічної структури населення
України упродовж ХХ ст».
7
Докладніше у статтях Чиркова О.: «Зросійщення – найбільша загроза існуванню
українського народу», «Національна безпека України крізь призму сучасних
тенденцій розвитку етнічної будови української нації», «Центр ваги поросійщених
українських мас пересувається на Донбас», «Сучасні та можливі майбутні зміни
етнічної будови людності Кримського півострова».
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народности, объединившей все восточнославянские племена, а также часть
неславянского населения Восточной Европы» [44].
Незабаром (приблизно через рік) В. Баран вже не згадує «давньоруську
народність» [31]. Після здобуття Україною незалежності вчений відмовляється від
версії походження українців від «давньоруської народності» і заперечує її:
«Опустимо заідеологізовану версію з імперським присмаком, за якою українці як
цілісний етнос заявили про себе лише у ХІV–ХVІ ст. після монголо-татарського іга.
У світлі теперішніх комплексних міждисциплінарних досліджень це вже – вчорашній
день. Ми спробуємо накреслити нашу схему етнокультурного розвитку на території
України і суміжних територій, виходячи із нових археологічних матеріалів і
переоцінки деяких писемних джерел, якими оперують прихильники майже
споконвічної східнослов’янської етнічної єдності і давньоруської народності» [11].
Згодом заперечення стало обґрунтованішим.
4. Заперечна відповідь В. Барана на дискусійне питання: «Чи були
колись слов’яни єдиною етнічною спільнотою?»
Концентрованого викладу концепції походження слов’ян і українців у
працях В. Барана ми не виявили, хоча певні сукупності концептуальних положень є у
вступних, заключних та інших структурних частинах різних праць. Знання про генезу
слов’ян і українців зосереджені у таблицях-схемах, які є важливим доповненням
концепційних положень, але не заступають концепції. Стислий виклад головних
положень концепції В. Барана про походження українців наведено у вступній частині
праці «Історичні витоки українського народу», де, як зазначають автори, «на новій
методологічній основі розкриваються процеси етноісторичного розвитку слов’ян на
території Східної Європи і України зокрема» [28]. Серед концептуальних засад
авторського бачення історичного початку українців є твердження: «Лінгвістичні,
історичні та, зокрема, археологічні матеріали переконують нас у тому, що слов’яни
ніколи не були єдиною етнічною спільнотою» [28, 7]. Проте російський археолог,
історик Б. Рибаков у своїх працях виділяє кілька періодів відносної етнічної єдності
праслов’ян і слов’ян (у часи тщцінецько-комарівської археологічної культури,
пшеворської та зарубинецької територіально суміжних археологічних культур,
празько-корчацької археологічної культури).
В. Баран вважає, що «слов’яни і навіть праслов’яни уже в найвіддаленіші
епохи являли собою хоч і споріднені, але окремі етнокультурні та етномовні групи»
[28]. Постає природне питання: «Якщо є споріднені етномовні групи, то завдяки чому
вони споріднені?». На нашу думку, маємо прийти до однієї початкової етнічної
спільноти, яку обґрунтовано можемо вважати праслов’янською, але виявити її
напевно, за археологічними культурами в ретроспективний спосіб, нині
слов’янознавці ще не змогли.
5. Етнологічний зміст концепції етнічної генези слов’ян у праці
«Походження слов’ян»
Ґрунтовною працею, призначеною дати відповідь саме на питання про
етнічну генезу слов’ян, була колективна монографія «Походження слов’ян». Щодо
походження слов’ян у підсумковій частині монографії автори навели своє
концептуальне бачення етнічної генези слов’ян [31, 134–137]. Подаємо у стислій та
упорядкованій за номерами формі найголовніше з нього, що, на нашу думку, містить
етнологічні елементи:
1) на території України і суміжних регіонів на рубежі та у І тис. н.е.
(особливо у 1 його пол.) відбувалися складні етнокультурні процеси, «складні
сплетіння політичних, економічних та культурних інтересів різноетнічних груп,
поступова асиміляція місцевим народом усього прийшлого являє собою одну з
важливих закономірностей історичного розвитку Південно-Східної Європи у І тис.
н.е.»;
2) «[…] корінні місцеві мешканці лісостепової зони Південно-Східної
Європи, починаючи з рубежу І тис. н.е., коли античні автори згадують венедівслов’ян на схід від Вісли, ніколи не були витіснені повністю з місць власного
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проживання або знищені. Переселенські рухи германців з північного заходу і
зустрічні їм потоки сарматів з південного сходу та фракійців з півдня лише
змінювали політичну обстановку, приводили в рух місцеві племена, порушували
стабільність суспільних структур, привносили свої нові елементи до матеріальної
культури, змінювали напрямки економічних і політичних зв’язків»;
3) «[…] в широкій прикордонній смузі Лісу та Лісостепу, де зосереджено й
архаїчні слов’янські гідроніми, слов’яни жили принаймні з рубежу І тис. н.е. Цей
регіон входив до зони формування східнослов’янської етнічної спільності»;
4) «[…] в
підоснові
слов’янських
ранньосередньовічних
культур:
колочинської, пеньківської, празької та дзедзіцької лежать старожитності першої
половини І тис. н.е.: київська культура та слов’янські групи черняхівської і
пшеворської культур. Гіпотези тих дослідників, які вважали, що джерело виникнення
ранньосередньовічних слов’янських культур слід шукати лише у якомусь одному
регіоні […], не знаходять підтвердження», «територіально-культурний поділ на
територіальні групи слов’янського світу почався уже в першій половині І тис. н.е.».
Тут маємо поставити логічно пов’язані питання: «До того, як почався поділ в першій
половині І тис. н.е., те, що почало ділитися, було вже поділеним? З чого, коли і чому
воно поділилося?»;
5) з «вільної від балтів південної частини Білорусії», «широкої прикордонної
смуги лісу та лісостепу Південно-Східної Європи», «Середньої та Північної Польщі»
у V–VІІ ст. почалося велике розселення слов’ян на Дунай, Балкани та захід у
межиріччя Одри та Ельби»;
6) у V–VІІ ст. було «лише два великих слов’янських об’єднання – склавінів
(празька культура) та антів (пеньківська й колочинська культури)»;
7) «На основі празької культури між Дніпром, Дністром і Західним Бугом
формуються пам’ятки VІІІ–Х ст. типу Луки-Райковецької, а в Центральній Європі –
ряд інших західнослов’янських етнокультурних утворень. На Дніпровському
Лівобережжі населення пеньківської й колочинської культур бере участь у
формуванні волинцівських та роменсько-боршівських старожитностей»;
8) «Ці нові утворення […] включають уже 13 різних племінних груп, відомих
за літописними даними. Ці групи об’єднувалися у великі союзи – княжіння,
створюючи передумови виникнення східнослов’янської державності»;
9) «[…] перше об’єднання державного типу виникло у східних слов’ян не
пізніше VІІ ст. на північних схилах Карпат, у верхів’ях Дністра і Західного Бугу.
Після його розпаду в ІХ ст. на Дніпрі навколо Києва формується східнослов’янська
держава – Київська Русь»;
10) «[…] багато рис матеріальної культури східнослов’янських племен,
розкиданих на широких просторах Східної Європи, зберігаються і в період Київської
Русі, не дивлячись на об’єднуючу силу державних інститутів».
«Давньоруська народність» як термін чи явище у праці не згадується, але й
не заперечується. Щодо утворення (генези, формування) слов’янської етнічної
спільноти з етнологічного погляду сказано, як нам видається, недостатньо. Проте,
крім тексту, тут наведено ще «Схему слов’янського етногенезу (за матеріалами
археологічних культур півдня Східної Європи)», яка охоплює період близько 1300 р.
(від ІV ст. до н.е. до Х ст. н.е.). Зарубинецька і пшеворська археологічні культури
виводяться на схемі від давніших: підкльошової, мілоградської та лісостепової
скіфської. Зауважимо, що у вступній частині праці автори повідомили про наміри
зануритися глибоко в минуле: «За допомогою так званого методу ретроспекції,
основу якого становить порівняльно-типологічний аналіз комплексів матеріальної та
духовної культур, читач простежить коріння слов’янської етнічної спільності, що
губиться в останніх століттях до нашої ери в ареалі Дніпро-Одерського межиріччя в
так званих лужицькій та поморській культурах, початок формування яких у свою
чергу захоплює епоху бронзи» [31, 3–4]. Але реалізувати їх повною мірою, на нашу
думку, авторам не вдалося.
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Зі змісту висновків бачимо, що автори розуміють «слов’янський етногенез»
як понад тисячолітню історію спадкоємних зв’язків між археологічними культурами
й відомими за історичними джерелами етнічними спільнотами. Зауважимо, що й
термін «народ» вони вживають не в значенні етнологічному («етнос»), а в
поширеному в СРСР марксистсько-ленінському, позбавленому етнічного змісту.
Тобто формування й утворення (генеза) слов’янської етнічної спільноти як етнічний
процес, що призвів до появи слов’ян, не мали належної уваги дослідників. У
подальших працях В. Барана принципово важливих концептуальних змін не
виявлено, крім заперечення «давньоруської народності».
6. Етнологічний складник археологічно-історичної схеми «етногенезу
українського народу» В. Барана у праці «Історичні витоки українського народу»
За результатами вивчення змісту книги «Історичні витоки українського
народу» схему «етногенезу українського народу» В. Барана уклала О. Шакурова [42,
43]. Схема відбиває переважно археологічно-історичний погляд на етнічну
наступність, спадкоємність людності українських теренів. Процес утворення – генези
українського етносу у ній охарактеризовано недостатньо послідовно й повно. Про
формування українського етносу (разом з іншими) йдеться лише в останній частині
схеми, з якої ми не бачимо конкретних відповідей на коло етнологічних питань про
утворення українського етносу (його етнічну генезу).
Звернемо увагу на останню позицію схеми, де йдеться про «відокремлення та
завершення формування білоруського, російського та українського народів». Якщо,
як вважає В. Баран, давньоруської народності і жодної іншої єдиної етнічної
спільноти не існувало, тоді не зрозуміло, від чого могло відбуватися «відокремлення»
українців, білорусів, росіян. Логічно вважати, якщо жодної єдиної етнічної спільноти
не було, тоді не могло відбуватися й відокремлення від неї. Якщо відбувалося
відокремлення, то мала бути певна етнічна спільнота, від якої відокремлювалися
нові. Тобто не всі позиції схеми добре узгоджені між собою з етнологічного погляду.
7. Узагальнені висновки
Наукові погляди В. Барана щодо походження слов’ян і слов’янських народів
сформувалися в умовах СРСР, за нашими припущеннями (на підставі біографічних
даних та усних спогадів В. Барана), до початку 1960-х років. Вони розвивалися й
оприлюднювалися упродовж тривалого часу. Про походження українців вчений
пише переважно після розпаду СРСР. Певні фрагменти праць про утворення та поділ
«давньоруської народності», що оприлюднені в СРСР, концепційно збігаються з
тогочасною офіційною думкою історичної радянської науки. Але, за свідченням
В. Барана, вони не відбивають результатів його наукових пошуків.
У системі оприлюднених знань В. Барана про походження слов’ян і
українців можна виокремити певну сукупність взаємопов’язаних засадничих
положень (систему положень, визначальних думок, концептів), які й називаємо
концепцією В. Барана про походження слов’ян і українців.
Концепти В. Барана про походження слов’ян і українців містяться у сотнях
індивідуальних, колективних і в співавторстві праць різних видів (звітах про роботу
експедицій, повідомленнях, рецензіях, доповідях, статтях, розділах збірників,
навчальних посібниках і монографіях та їх частинах). Вони оприлюднені в наукових,
науково-популярних, навчальних виданнях, громадсько-політичних журналах і
газетах, а певна частина (менша) переведена цілком чи частково в електронну форму
і наявна у веб-ресурсах українською [56] та іншими мовами.
Концепція В. Барана за науковим інструментарієм має археологічноісторичну спрямованість, проте в ній проглядаються певні її складники, які за
назвами наук визначимо як археологічний, етнологічний, етногеографічний,
етносоціологічний,
культурологічний,
лінгвістичний,
політологічний,
антропологічний, демографічний тощо. Вони розроблені й висвітлені автором різною
мірою, деякі з них ледь позначені. В. Баран ставив собі за мету підійти до розробки
концепції комплексно, і це великою мірою реалізовано. Проте в сучасних умовах
швидко з’являються нові знання, нові гіпотези. На сьогодні найновіші досягнення
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сучасної науки в галузі етнічної генези слов’янської етнічної спільноти та української
у концепції В. Барана використано не повною мірою. Є можливість врахувати нові
результати досліджень в галузі антропології, популяційної генетики, лінгвістичної
географії.
За предметним критерієм у концепції В. Барана про походження слов’ян і
українців можна виокремити історичний, етнічний, територіальний, міграційний,
ідеологічний, соціальний, економічний, культурний, популяційний та інші
складники, розроблені різною мірою повноти, хронологічної послідовності,
узгодженості й зв’язаності.
Концепти В. Барана про походження слов’янської етнічної спільноти й
українців охоплюють три взаємопов’язаних групи етнологічних питань про генезу
(утворення) етнічних спільнот: 1) щодо формування чи виокремлення слов’янської
етнічної спільноти (тобто утворення перших слов’ян – праслов’ян); 2) щодо
формування українців; 3) щодо формування інших сучасних слов’янських народів.
Серед цих груп наукових питань лише друга, безумовно, є українознавчою цілком,
інші – до певної міри.
Концепція розвивалася у зв’язку з досягненнями археологічної науки та
суспільно-історичними змінами в українському суспільстві, вона уточнювалася,
поглиблювалася, набувала нового предметного спрямування, нових форм
оприлюднення, а також меншого рівня самоцензури і компартійної ідеологічної
цензури, що здійснювалася через суб’єкти видавничої діяльності та партійні
організації в колективах, де працював В. Баран. Зміна державно-політичного статусу
України, розвиток історичної та суспільно-політичної думки призвели до суттєвих
змін певних засадничих положень системи знань В. Барана про походження слов’ян і
українців, відображених у публікаціях часів незалежності України: 1) в умовах
незалежності України концепція про походження слов’ян набула нового
спрямування, охопила часи Руської землі і стала частиною концепції походження
українського народу; 2) змінилося ставлення до концепції так званої «давньоруської
народності» та її розробників (обґрунтовується заперечення її існування).
Останні форму і зміст концепція В. Барана про походження слов’ян і
українців набула у двох працях: «Історичному атласі України» (2010) [21], де її
етногеографічний зміст висвітлено найдокладніше та проілюстровано картами
Ю. Лози; монографії «Походження українського народу» [29], де етнологічний бік
концепції викладений докладніше, ніж у більшості праць, що висвітлюють цю тему.
Концепція В. Барана про походження слов’ян і українців є науковою формою
пізнання певних сторін минулого України. Вона ґрунтується на надійній науковій
джерельній базі, створеній значною мірою археологічними експедиціями, в яких брав
участь на різних посадах В. Баран, зокрема як керівник. Проте використана
джерельна база сьогодні може бути доповнена і розширена знаннями з інших наук,
ще не застосованих для обґрунтування концепції.
Щодо можливостей наукового пізнання походження слов’ян і українців
В. Баран висловлюється, зокрема, так: «Наукові пошуки старожитностей, що
належали б предкам слов’ян, у культурах неоліту, енеоліту, доби бронзи або навіть
раннього заліза поки що можуть бути виражені як ймовірні гіпотези», «спроби
назвати ті чи інші археологічні культури первісності слов’янськими, а то й
протоукраїнськими» вчений оцінює як «тимчасовий спалах романтизму, викликаний
відродженням української державності».
Концепція побудована на наукових засадах з використанням наукових
методів, містить критику ненаукових наукоподібних пізнавальних підходів,
конструкцій і окремих тверджень про походження українців, що активно
поширюються в сучасному українському суспільстві і дезорієнтують його історичну
пам’ять [36, 41, 45]. Щоправда, іноді стосовно праць, побудованих на хиткому ґрунті
припущень, часом на вигадках їхніх авторів, досвідчений, авторитетний археолог
висловлювався, на нашу думку, дещо поблажливо («шкоди такі праці не завдають,
але кожен має займатися своєю справою») [55].
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Багато науковців зазначають, що В. Баран досліджує етнологічні проблеми:
«походження ранніх слов’ян», «процеси формування племен», «конкретні процеси
формування українського народу» [52, 29]; «проблеми слов’янського етногенезу,
походження українського та інших східнослов’янських народів» [1, 49–50];
«характеризує етнічні процеси, пов’язані з формуванням і розвитком слов’янського
етносу, і особливу увагу приділяє формуванню українського народу» [1, 57];
«розкриває складність етнічних процесів, у яких брали участь різні етнічні
компоненти, визначає основні групи пам’яток, які представляли окремі етапи
формування слов’янської спільноти» [49, 111]. «Етногенез слов’ян» В. Баран вважає
однією з найгостріших проблем вітчизняної археологічної науки [31]. Проте етнічна
генеза слов’янської етнічної спільноти в етнологічному її розумінні у працях
В. Барана не була поставлена у центр уваги. Причини цього, на нашу думку, слід
шукати в особливостях розвитку української історичної науки. Реальні наукові
дослідження важливих українознавчих етнологічних питань були ускладнені. Це
негативно відбивалося і на дослідженні археологами УРСР наукових українознавчих
проблем, пов’язаних з етнічними процесами. Лише наприкінці 1980-х років в
Українській РСР з’явилися умови для початку виходу з цієї кризової ситуації,
почалася підготовка дипломованих спеціалістів.
Наукові проблеми історії слов’ян розглядаються В. Бараном переважно в
історичній площині з позиції історика-археолога і спрямовані на «вивчення
ранньослов’янської історії», з’ясування «історії ранніх слов’ян». Відповідно у назвах
праць і текстах слово «походження» щодо етнічної спільноти не містить
однозначного етнологічного змісту. Поняття «етнічна генеза» також вживається і
щодо утворення етнічної спільноти, і щодо її історичного розвитку вже після
утворення, сформування. Тобто предметом досліджень В. Барана були етнічні
процеси (і формування слов’янської етнічної спільноти зокрема) переважно не в їх
етнологічному розумінні. Прикметною є й певна тенденція висвітлювати процес
етнічної генези слов’ян як історію вже виокремлених до певної міри слов’янських
етнічних утворень та як початок генези сучасних слов’янських народів.
Формування в умовах СРСР і наявність концептуальних уявлень
українського історика-археолога В. Барана про походження слов’янської етнічної
спільноти та українців було і є корисним для українського етносу та української нації
явищем, необхідним для процесу наукового самопізнання і формування етнічної й
національної самосвідомості українських громадян.
Концепція висвітлює етнологічні й етногеографічні сторони історії
ранньосередньовічних слов’ян, що переходить в історію східних слов’ян до часу
завершення їхнього етнічного поділу. Етнологічний зміст концепції стосується
переважно етнічної диференціації слов’янської етнічної спільноти, етнічної
наступності й спадкоємності між спільнотами, що лишили нам археологічні культури
ІІ ст. до н.е. – ХІІІ ст. н.е., початку формування українців та інших сучасних
слов’янських народів. Процес утворення (генези) чи формування слов’ян як етнічної
спільноти концепція В. Барана не пояснює, а процес утворення українців як етносу –
лише частково. Щоправда, у неконцептуальних частинах праць В. Барана етнологічні
знання подаються дещо ширше, ніж у вступних чи підсумкових. Отже, етнологічний
складник концепції потребує глибшої розробки або окремої етнологічної
інтерпретації з використанням етнологічного інструментарію та врахуванням низки
нових досягнень у пізнанні давнього та середньовічного минулого України.
Подальші дослідження концепцій утворення слов’ян та виокремлення з них
українців доцільно здійснювати у напрямі виявлення й оцінки етногеографічного
змісту концептуальних положень В.Барана про походження слов’ян і українців,
зіставлення й порівняння етнологічного та етногеографічного складників його
концепції з концепціями етнічної генези слов’ян інших відомих науковців другої
половини ХХ ст. та сучасних (Б. Рибаков, В. Сєдов, М. Гімбутас, Й. Геррманн та ін.).
В одній із останніх колективних праць, створених за участю В. Барана, –
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«Історичному атласі України» (2010) – найдокладніше висвітлено етногеографічний
складник його концепції, що потребує окремого розгляду.
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Чирков О.А.
НАУКОВИЙ ДОРОБОК ВОЛОДИМИРА БАРАНА
У ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО
ІНСТИТУТУ УКРАЇНОЗНАВСТВА
Виявлено, систематизовано, охарактеризовано науковий доробок В. Барана,
накопичений у періодичних виданнях Науково-дослідного інституту українознавства
2001–2017 рр. (за станом на кінець вересня 2017 р.) Виявлення праць здійснено
шляхом перегляду друкованих видань та їх електронних варіантів на веб-сторінках
НДІУ. Бібліографічні описи праць згруповано за виданнями та періодами.
Розглянуто, форми, тематику та змістове наповнення праць, а також активність
автора за роками. У списку літератури понад 50 назв.
Ключові слова: стаття, археологічне дослідження, археологічна культура,
походження слов’ян, український народ.
Серед учених, що мають вагомий науковий доробок у пізнанні історії слов’ян
упродовж І тис. н.е., чільне місце посідає археолог, історик Володимир Баран.
Постать доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України
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В. Барана ми вважаємо однією з центральних (у світовому вимірі) в археологічному
дослідженні історії слов’ян додержавного періоду упродовж другої половини ХХ ст.
[53, с. 61–62].
На виконання НДР «Україна й українство в етнокультурних процесах світу»
(0115U002511, керівник В. Баран, 2015–2017 рр.) відділ української етнології НДІУ
має критично осмислити та узагальнити накопичені в Україні знання про
етнокультурний розвиток населення українських теренів у минулому й сьогоденні,
розробити узагальнюючу концепцію участі української людності в етнокультурних
процесах світу від найдавніших часів до сучасності. Систематизація, упорядкування
та загальна характеристика наукового доробку В. Барана, представленого у
періодичних виданнях Інституту українознавства, є актуальними в українознавстві,
зважаючи на наявність упереджених інтерпретацій, наполегливих перекручень подій
та фактів українського історичного минулого, зокрема тих, що стосуються
формування та етнічної диференціації слов’ян, формування українського етносу.
Знання вченого про появу і додержавну історію слов’ян, про початок їх етнічної
диференціації на сучасні слов’яномовні народи, є глибокими, ґрунтуються на
викопних артефактах (значною мірою віднайдених особисто) і великому досвіді
науково-дослідної роботи. На думку проф. В. Барана зважають історики України,
багатьох країн Європи, а також Російської Федерації та інших країн.
З метою виявлення, систематизації та загальної характеристики наукового
доробку В. Барана, вміщеного у періодичних виданнях Інституту українознавства за
станом на кінець вересня 2017 р. здійснено дослідження, результати якого наведено у
цій статті. Виявлення праць В. Барана у періодичних виданнях Інституту
українознавства зроблено шляхом перегляду друкованих видань [3–45], а також їх
електронних варіантів на відповідних веб-сторінках НДІУ [1; 2; 47; 50]. Детальний
розгляд обґрунтування досліджень В. Барана, зокрема новизни одержаних
результатів, ми не здійснювали. При підготовці статті використано бібліографічні
списки праць В. Барана, опубліковані у «Збірнику наукових праць НДІУ» (що ми
уклали 2013 р.) [51], праці інших авторів про наукову діяльність В. Барана [51–53],
про Збірник наукових праць НДІУ [55], а також близько 90 томів періодичних видань
НДІУ. Наведені у цій статті результати дослідження раніше не оприлюднювалися.
Науковий доробок В. Барана складається з сотень праць, опублікованих у
різноманітних виданнях упродовж понад 60 р. українською, російською, німецькою
мовами в СРСР, Україні, Росії, Німеччині, Польщі, Чехії, Словаччині.
Бібліографічний перелік праць В. Барана періоду 1955–2007 рр. наведено у ХV т.
Збірника наукових праць НДІУ [53]. За оцінкою В. Барана він є досить повним.
Серед книжкових видань авторства В. Барана найбільш повно науковий зміст
його доробку представлено у книзі «У пошуках джерел українського народу» [45], де
об’єднано п’ять опублікованих раніше монографічних праць В. Барана та Я. Барана.
Серед них три індивідуальні монографії В. Барана та одна у співавторстві з
Я. Бараном. Накопичення наукового доробку вченого у періодичних виданнях НДІУ
тривало від часу їх появи (на початку ХХІ ст.) і продовжується зараз. У цей період
часу В. Баран очолював відділ української етнології (до 2003 р.), згодом став
працювати у цьому ж відділі на посаді провідного наукового співробітника. Його
особистий внесок до наповнення періодичних видань інституту науковими працями
полягав не лише у підготовці власних публікацій. Досвідчений та авторитетний
учений В. Баран входив до редакційних колегій періодичних видань НДІУ. Вагомі
наукові здобутки наукового колективу інституту, зокрема праці, вміщені у десятках
томів фахових періодичних видань, стали чинником надання НДІУ у 2009 р. статусу
«Національного».
У 2014 р. В. Баран був головним редактором журналу «Україна у світовій
історії» (№№3, 4) [48, с. 1; 49, с. 1]. Учений ретельно редагував частину поданих до
журналу публікацій. Загалом В. Баран суттєво впливав на змістове наповнення
періодичних видань інституту працями про давню та середньовічну історію України.
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Журнал «Українознавство» почав виходити 2001 р., як науково-популярний,
суспільно-політичний, культурно-мистецький квартальник. Головним його
редактором до №2 за 2013 р. був директор НДІУ, проф., д.філ.н. Петро Кононенко.
Він прагнув щоб журнал уміщував праці з різних сфер українознавчого пізнання (у
т.ч. художньої літератури та мистецтва) і відбивав синтез українознавчих наук. У
першому номері журналу його головний редактор наголошував: «розширення меж
українознавчих публікацій – це веління часу, але й воно – не стільки мета, скільки
засіб, один із шляхів до головної мети. Та мета – новий якісний рівень
українознавства у всіх його сутностях і формах» (№1, с. 8) [50].
Володимир Баран став одним з найактивніших авторів журналу. Згодом
позиціонування видання зазнало уточнень: «науковий, громадсько-політичний,
культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал» (так
сформульовано, наприклад, 2013 р. у №2 журналу на с. 2) [50]. Втім, історичний
сегмент праць, опублікованих у журналі, залишається найбільшим від появи журналу
до сьогодні.
Вичерпний перелік праць В. Барана, опублікованих у журналі
«Українознавство» за період 2001–2013 рр., наводимо у Додатку 2. Бачимо у ньому
декілька рецензій, 4 статті у співавторстві з Б. Томенчуком. Пересічно щороку у
журналі з’являлося близько 2 праць вченого. Найбільшою активність автора була у
2006 р., коли опубліковано 4 його статті. 23 публікації В. Барана охоплюють певне
коло тем та грунтуються на археологічних дослідженнях. Більшість з них становлять
індивідуальні праці вченого, проте значну частку – праці у співавторстві.
Увага вченого зосереджена на давній та середньовічній історії слов’янського
населення на території України, зокрема на археологічному дослідженні давнього
Галича, поселень давніх слов’ян, на найдавніших етнокультурних джерелах
українського народу. Хронологічно досліджуваний період вкладається, у більшості
праць, у період від середини І тисячоліття н.е. до початку ІІ тисячоліття н.е.
У значній частині праць вчений висвітлює історію давнього Галича та
Галицького князівства: «Археологічні дослідження давнього Галича у 1991–
2002 роках» [34], «Археологічні дослідження Галичиної могили 1991 року» [33],
«Археологічні
дослідження
Крилоського
городища
(червень–жовтень
1993 року)» [35], «Від венедів до королівства Данила Галицького» [14] тощо. Про
результати археологічного дослідження давнього Галича В. Баран повідомляв у
багатьох інших публікаціях.
Велику кількість поселень давніх слов’ян В. Баран розкопав у басейні
Дністра. На підставі одержаних результатів археологічних досліджень підготовлено
статті: «Ранньосередньовічні слов’янські поселення біля с. Рашкова на середньому
Дністрі» [26], «Слов’янське поселення середини І тис. н.е. у с. Теремці – перехідна
пам’ятка від венедів до склавинів» [43], «Поселення в Теремцях і проблема
формування слов’янських ранньосередньовічних культур» [21], «Дослідження
слов’янських поселень черняхівської культури в басейні Гнилої Липи» [17].
У низці праць В. Баран приділяє увагу певним методологічним питанням,
наприклад, у статтях: «Інтердисциплінарність у вивченні слов’янського
етногенезу» [18], «Сучасний стан наукових досліджень з археології та давньої історії
України» [31], «Результати вивчення літописної Галичиної могили та їх
впровадження в систему української науки і освіти» [36], «Археологія та лінгвістика
про етнокультурний розвиток давніх слов’ян» [12].
Устатті «Інтердисциплінарність у вивченні слов’янського етногенезу» [18]
В. Баран, спонуканий концепцією О. Пріцака про заснування Київської держави та
зв’язок назви «Русь» з «Рутено–фризько–норманською торговельною компанією»,
що сформувалася в Галлії під назвою «Русь»8, наголошує на необхідності
8

Ця концепція викладена у праці О. Пріцака «Походження Русі» (К., 1997 укр. м.;.
1981 – англ.м.).
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комплексного міждисциплінарного підходу до вивчення етногенетичних процесів
загалом та етногенезу і культурогенезу словян, зокрема. Адже «теоретичні побудови,
основані на джерелах лише одної із згаданих дисциплін, нерідко призводять до
хибних уявлень про реальні історичні процеси і явища» [18, c. 79],
Утворення українського етносу аналізується у статті: «Проблема походження
українського народу (археологічний пошук)» [23], а підходи до навчальнометодичного забезпечення вивчення цього питання у школах та вишах – у статті:
«Проблема етногенезу українського народу у шкільних і вузівських
підручниках» [22].
З погляду пізнання зміни етнокультурної ситуації на території України
важливими є статті: «Проблеми русів у світлі археології» [24], «Проблеми
співвідношення субстратного і прийшлого населення на території України в другій
чверті І тис. н.е.» [25], «Слов’яни і навколишній світ» [29]. Не залишилася по-за
увагою Володимира Даниловича тема заснування Києва (див. статтю «Витоки Києва»
[13]).
Оцінку досліджень інших авторів зроблено у трьох рецензіях. Відгук
В. Барана на колективну монографічну працю «Дослідження трипільської цивілізації
у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки» [15] є ґрунтовною рецензією.
Проект «Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога
Вікентія Хвойки» виконано колективом науковців Інституту археології НАН України
за фінансової підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень. Вперше
зроблено повний переклад з російської праць В. Хвойки, забезпечений широкими
коментарями, що розкривають значення його доробку для археологічної
науки [15, с. 237]. В. Баран високо оцінив значною мірою подвижницьку працю
колективу виконавців проекту, підтримав визначення археологічних відкриттів
В. Хвойки як епохальних, погодився з тим, що В. Хвойка «своїми науковими
досягненнями підняв українську археологію до європейського рівня» [15, с. 241].
Спільно з В. Ятченком та О. Шакуровою у рецензії «Вивчення українського
етносу у світовому часопросторі […]» [37] наведено оцінку книги Ю. Фігурного
«Український етнос у просторі й часі: українознавчі дослідження етнічних
державотворчих і націєтворчих процесів в Україні» (2009). Відзначено, що попри
деяку мозаїчність збірка українознавчих досліджень Ю. Фігурного за 2007–2009 роки
«може посприяти поглибленому вивченню процесів становлення української нації та
розбудови Української Самостійної Соборної Держави» [37, С. 231].
У рецензії на монографію Ю. Фігурного «Українські етнічні, державотворчі і
націєтворчі процеси (середина XVI – середина XVII ст.) в українознавчому вимірі»
(2011), де об’єктом дослідження було «встановлення основних принципів і тенденцій
синергії українського етнонацієдержавотворення», В. Баран навів декілька зауважень
та погодився з одержаними автором висновками. Серед них є такий: «етнічні,
державотворчі і націєтворчі процеси в добу Хмельниччини були достатньо
революційні й формотворчі. Вони не тільки дали можливість Україні зберегти свою
самобутність, а й відновити національну державність, посприяти творенню козацької
(української) домодерної нації, стати вагомим суб’єктом у міжнародній
політиці [27, с. 254].
У виступі В. Барана «У пошуках джерел українського народу» [32], на
Міжнародній науково-практичній конференції «Українознавство та освітня історія:
теоретико-методологічні засади наукових парадигм» (2011) розповідається про
книгу, підготовлену у співавторстві з Я. Бараном «Історичні витоки українського
народу» (2005) [44]. В. Баран зазначає, що у ній «викладено нові досягнення
археологічної та історичної науки з питань етнокультурного та суспільного розвитку
давніх слов’ян, розкрито механізми формування слов’янських народів, зокрема
українського» [32, с. 60].
У зв’язку з реорганізацією ННДІ українознавства у ННДІ українознавства та
всесвітньої історії назву журналу «Українознавство» було змінено на таку: «Україна
у світовій історії». З цією назвою журнал видавався упродовж 2014 р. (№№1–4).
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Активність В. Барана як автора була у ньому високою. У Додатку 3 наведено перелік
праць В. Барана, опублікованих тоді у журналі. За 1 рік у 4 номерах журналу
з’явилося 5 публікацій вченого. Одна зних є рецензією (на працю Ю. Фігурного, а
чотири – статтями, підготовленими у співавторстві з Б. Томенчуком за результатами
археологічних досліджень давнього Галича у 1994–1997 рр. Не будемо зупинятися на
змісті статей про розкопки на території давнього Галича упродовж певного сезону.
Далі ми розглянемо узагальнюючу статтю «Історія археологічних досліджень
давнього Галича (середина ХІХ– кінець ХХ ст.)», де торкнемося кількох наукових
питань.
Незабаром (2014 р.) ННДІУВІ було ліквідовано та створено на його базі НДІ
українознавства. У журналі з відновленою назвою «Українознавство» В. Баран був
упродовж двох років активним автором. Це засвідчує перелік праць В. Барана,
опублікованих у журналі «Українознавство» у 2015–2017 рр., наведений у Додатку 4
(за станом на вересень 2017 р.). Більшість тих праць за формою є статтями, але є
серед них рецензія та дві доповіді на конференції. З-поміж семи праць три
підготовлено спільно з Томенчуком Б. за результатами археологічних досліджень
давнього Галича, здійснених у 1998 та 2000 рр.
Розглянемо докладніше тексти праць В. Барана, оприлюднені в журналі з
відновленою назвою після реорганізації інституту. У доповіді «Михайло
Грушевський – український державний діяч, науковець, громадянин» виголошеній на
конференції «Ідейно-філософські та соціальні концепти мобілізації українства
середини ХІХ–ХХ ст.» В. Баран обґрунтовує думку про те, що М. Грушевський
відіграв визначну роль у становленні української історичної науки, джерелознавства,
археографії, археології, а також – українознавства [20].
В. Баран наводить низку думок М. Грушевського щодо етнокультурної
сторони історичного процесу на українських землях. Він звертає увагу на те, що
М. Грушевський вважав «основними творцями Києво-Руської держави» «південну
групу східних слов’ян – предків українського народу, на землях яких вона була
створена» [20, с. 74]. А північно-східні землі Русі, де жили предки росіян, він
розглядав як провінції, подібні до Дакії або Галлії, що були у складі Римської імперії.
В. Баран акцентує на думці М. Грушевського, цитуючи її: «Від часів слов’янського
розселення історія українсько-руської території стає історією українсько-руського
народу» [20, с. 75].
Всупереч
російській
історіографії
М. Грушевський
не
визнав
східнослов’янської єдності і єдиної східнослов’янської мови, якої «ніколи не
існувало», він стверджував, що Київська Русь не була спільною колискою
українського, російського, білоруського народів, що «зародження і формування
українського народу» відбувалося у ІV–V ст. н.е. [20, с. 74].
Упереджені, на думку В. Барана, судження Я. Дашкевича про Віктора
Петрова як «третьорядного літератора і вченого», наведені у книзі «Постаті» (Львів,
2007), спонукали його підготувати доповідь на Міжнародну наукову конференцію
«Актуальне українознавство: зміст, ідеологічні засади, практичне втілення» (що
відбулася у НДІУ 11 червня 2015 р.). На її основі з’явилася стаття «Віктор Петров –
визначний українознавець», опублікована у журналі «Українознавство» [16].
В. Баран вважає В. Петрова визначним українознавцем, яскравою особистістю. Він
переконаний, що письменник, вчений, розвідник В. Петров, «був у першу чергу
письменником і вченим, і лише з примусу – розвідником» [16, с. 28]. Зауважимо, що
В. Баран особисто знав ученого. Вперше він побачив В. Петрова у свій приїзд зі
Львова до Києва наприкінці 1960-х рр. Потім вони один рік працювали разом у
слов’яно-руському відділі Інституту археології. В. Баран характеризує В. Петрова як
спокійну, виважену людину, що була «весь час у роботі»[16, с. 30].
На підтвердження своєї думки В. Баран наводить оцінки М. Брайчевського,
який називає В. Петрова «універсальним вченим», а також В. Агєєвої, яка вважає
його талановитим, різнобічним ученим, незрівнянним ерудитом, який водночас «був
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розвідником, таємним агентом, змушеним жити на вістрі повсякчасної
небезпеки» [16, с. 31].
Знані українські археологи Н. Абашина та М.Відейко написали книгу
«Повість про велике розселення слов’ян». Активне розселення слов’ян з традиційно
населених та з нещодавно опанованих ними земель на нові європейські обшири
перебуває у центрі уваги авторів книги. В. Баран (у співавторстві з О. Чирковим)
позитивно оцінив твір. У рецензії «Українська земля і людність у великому
переселенні народів […]» зазначено, що книга буде корисною для учнів шкіл
студентів вишів та освітян у процесі вивчення чи викладання теми розселення
слов’ян, допоможе широкому колу читачів розширити та поглибити свої знання про
історичний процес на території сучасної України і більшої частини Європи у добу
Великого переселення народів [10, с. 249].
У статті «Історія археологічних досліджень давнього Галича (середина ХІХ–
кінець ХХ ст.)» [19] В. Баран виокремлює в археологічному дослідженні давнього
Галича три етапи. Перший етап тривав від середини ХІХ ст. до початку ХХ ст. Тоді
відбувалося накопичення емпіричного матеріалу та перші польові пошукові
дослідження, зокрема розкопки А. Петрушевича, І. Шараневича, Л. Лаврецького,
О. Чоловського, Й. Пеленського.
Другий етап в археологічному дослідженні давнього Галича тривав від 1920х до кінця 1980-х рр. У той час відбулося суттєве накопичення археологічного
матеріалу (розкопки Л. Чачковського, Я. Хмілевського, Я. Пастернака), з’явилася
перша фундаментальна праця Я. Пастернака «Старий Галич». У 1950-х – 1980-х рр.
територію давнього Галича досліджували археологи: В. Довженок, В. Гончаров,
М. Каргер, О. Іоаннісян, В. Ауліх, Б. Томенчук та ін.
Третій етап відбувся у 1990-х рр., коли провадились комплексні розкопки
Крилоського городища. Було засвідчено наявність потужного культурного шару ХІІ–
ХІІІ ст. уздовж усієї тераси в межах села Крилоса – Підгороддя (де була західна
частина посаду Галича); віднайдено конструктивно пов’язані частини дерев’яного
палацу Ярослава Осмомисла; виявлено, певно, останні напівземлянкові житла
долітописного Галича (які існували у період до середини ХІІ ст., коли Галич став
столицею князівства), культурний шар ХІІ–ХІІІ ст., перекритий вище потужним
шаром мулу. Певно під Крилоським городищем була найдавніша частина посаду
княжого Галича, яка післі зруйнування захисних споруд на р. Лукві у середині
ХІІІ ст., зазнала затоплення (життя тут довго не відновлювалось) [19].
У 2003 р. Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і
науки України заснував періодичне видання «Збірник наукових праць Науководослідного інституту українознавства» [55, с. 431]. За період 2004–2013 рр.
підготовлено 31 том цього видання, яке, на жаль, після Революції гідності не
виходить. У 2005 р. наукові статті, опубліковані в збірнику, почали зараховуватись як
фахові в галузі історичних наук. Згодом видання стало фаховим у галузі
філософських та філологічних наук. У ньому висвітлювалися найрізноманітніші
українознавчі питання, зокрема ті, що перебували у сфері наукових інтересів
В. Барана.
У Додатку 5 перелічено праці В. Барана, опубліковані у Збірнику наукових
праць НДІУ. Вчений опублікував у ньому 7 статей, з яких 3 припадає на 2007 р.
Упродовж 2009–2012 рр. праць В. Барана у збірнику не було. У 2013 р., коли збірник
називався «Збірник наукових праць ННДІУВІ», у ньому з’явилася стаття В. Барана у
співавторстві з Б. Томенчуком [46]. Тематика опублікованих у збірнику статей та
предметне поле досліджень не виходять за межі тих, що представлені в журналі
«Українознавство». Проте, згадаємо, принаймні, статтю «Етнічні та державотворчі
процеси у Київській Русі» [41]. У ній автор обґрунтовує думку про те, що «ні в
додержавний період, ні в часи державності не було якогось єдиного етнічного
стовбура, від якого відгалужувалися предки окремих слов’янських, у тому числі
східнослов’янських народів» [41, с. 349].
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Публікації у періодичних виданнях НДІУ відображають лише частину
наукового доробку В. Барана у ХХІ ст. Адже у цей час частину результатів його
наукової діяльності (десятки праць) оприлюднено у неперіодичних виданнях
(індивідуальних, у співавторстві та колективних монографіях, довідниках,
збірниках), у доповідях на конференціях, а також в інших наукових періодичних
виданнях. Серед останніх його книг «У пошуках джерел українського народу.
Вибрані наукові праці» [45] та «Давній Галич» (див. Додатки 7, 8).
Наявність у науковому інформаційно-комунікаційному просторі періодичних
видань НДІУ робить майже всі опубліковані в них праці В. Барана досяжними на
двох веб-сторінках НДІУ та НДІУВІ, а також на сторінці журналу
«Українознавство». Немає лише однієї статті, вміщеної у 31 т. Збірника наукових
праць НДІУ «Археологічні дослідження в селі Крилос Галицького району Івано–
Франківської області в урочищі Качків – Галичина могила (серпень– жовтень
1992 р.)» [46; 47] (як і всього тому).
Частиною доробку українського історика (тією, що досяжна у тенетах) тепер
можуть вільно користуватися українські й зарубіжні науковці, освітяни, допитливі
громадяни. Праці В. Барана активно використовуються у системі освіти України.
Вони є складником навчально-методичного забезпечення підготовки археологів,
істориків та інших фахівців. На праці вченого посилаються дослідники з різних міст
України усіх її регіонів, а також з інших країн. Цитування, відсилання, згадки
наукового доробку В. Барана віднаходимо у працях дослідників з країн Європи й
Америки. Наукові праці В. Барана посіли у сучасному міжнародному науковому
просторі помітне місце, вони згадуються у сотнях статей.
Науковий доробок В. Барана значною мірою представлений у періодичних
виданнях Інституту українознавства. Упродовж 2001–2017 рр. (за станом на кінець
вересня) у періодичних виданнях Інституту українознавства опубліковано 42 праці
вченого. Більшість з них підготовлено індивідуально, проте праці у співавторстві
становлять значну частку – близько третини від усіх. Найчастіше В. Баран
співпрацював з Б. Томенчуком, з яким підготовлено 12 публікацій [3–9; 33–36; 46]
про археологічні дослідження Давнього Галича. Поодинокі публікації підготовлено у
співавторстві з працівниками відділу української етнології НДІУ [10; 37].
Приблизно 8–9 праць В. Барана з кожних 10 опублікованих у періодичних
виданнях Інституту українознавства становлять статті, що містять результати
наукових досліджень, зокрема польових археологічних досліджень. Решту
становлять рецензії та доповіді на конференціях. 23 праці вміщено у журналі
«Українознавство» періоду 2001–2013 рр., що становить трохи більше половини від
усіх публікацій В. Барана у періодичних виданнях Інституту українознавства. 5 праць
опубліковано в журналі «Україна у світовій історії» 2014 р., по 7 – у журналі
«Українознавство» періоду 2015–2017 рр. (за станом на кінець вересня) та у
«Збірнику наукових праць НДІУ». Незабаром у №3 журналу «Українознавство»
(2017) має з’явитися нова стаття В. Барана.
Активність науковця щодо оприлюднення результатів своїх досліджень у
періодичних виданнях НДІУ у різні роки була різною: від однієї публікації
(2001, 2003, 2010, 2012 рр.) до 5 публікацій (у 2006, 2007, 2014, 2015 рр.). Помітним є
періоди підвищеної активності автора упродовж чотирьох років після Помаранчевої
революції (2005–2008), коли у періодичних виданнях НДІУ з’явилося 16 його праць
та упродовж двох років після Революції гідності (2014–2015), коли з’явилося 10 його
праць. Упродовж 2001–2017 рр. у всіх зазначених виданнях разом з’являлося щороку,
пересічно, дві з половиною публікації В. Барана.
Провідними загальними темами розглянутих публікацій були: результати
сучасних та історія минулих археологічних досліджень давнього Галича, історія
слов’янського населення на території України від періоду панування готів до
створення держави «Русь» та її археологічне дослідження. Серед висвітлених тем є
методологічні проблеми пізнання походження слов’ян та українців, заснування
Києва, оцінка результатів досліджень істориків, представлених у нових монографіях.
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Серед питань давньої та середньовічної історії України значну увагу В. Баран
приділяв етнокультурним. Для критичного осмислення та узагальнення накопичених
в Україні знань про етнокультурний розвиток населення українських теренів у
І тисячолітті н.е., для розробки концепції участі української людності в
етнокультурних процесах світу у І тисячолітті н.е. доцільно докладно проаналізувати
низку його публікацій. Серед них, зокрема, такі: «Археологія та лінгвістика про
етнокультурний розвиток давніх слов’ян», «Від венедів до королівства Данила
Галицького», «Етнічні та державотворчі процеси у Київській Русі»,
«Інтердисциплінарність у вивченні слов’янського етногенезу», «Поселення в
Теремцях і проблема формування слов’янських ранньосередньовічних культур»,
«Проблема походження українського народу (археологічний пошук)», «Проблеми
етнокультурних процесів на території України у другій чверті І тис. н.е.», «Проблеми
русів у світлі археології», «Слов’яни і навколишній світ», «Сучасний стан наукових
досліджень з археології та давньої історії України».
Важливо зазначити, що науковий зміст більшості розглянутих статей
В. Барана відображений також в його монографічних та інших працях, виданих у цей
період та раніше. А рецензії та (меншою мірою) доповіді на конференціях зазвичай
містять чимало думок, яких немає у книжках В. Барана.
Одержані результати обчислень кількості опублікованих у періодичних
виданнях НДІУ праць В. Барана допоможуть точніше визначити загальну кількість
наявних сьогодні публікацій авторитетного вченого. Систематизовані, упорядковані
та стисло охарактеризовані праці В. Барана, наявні у періодичних виданнях Інституту
українознавства, буде легше та швидше опрацьовувати дослідникам та сприймати
усім, хто цікавиться історією України.
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55. Ярошинський О.Б. Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту
українознавства» у 2003–2009 рр. Бібліографічний покажчик // Збірник – С. 431–504.
ДОДАТКИ
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Додаток 1. Проф. В. Баран на засіданні відділу української етнології
ННДІУВІ у вересні 2013 р.

Додаток 2. Перелік
праць
В. Барана,
опублікованих
у
журналі
«Українознавство» за 2001–2013 рр. (у порядку зростання номерів журналу).
№ Назва праці
Рік видання, Примітки
№ журналу,
№№сторінок.
1
Проблеми русів у світлі археології
2001. – №4. –
С. 60–65.
2
Від венедів до королівства Данила 2002. – №3. –
Галицького
С. 184–186.
3
Археологічні дослідження давнього 2002. – №4. – У співавторстві з
Галича у 1991–2002 роках
С. 213–216.
Томенчуком Б.
4
Інтердисциплінарність
у
вивченні 2003. – №1. –
слов’янського етногенезу
С. 79–81.
5
Проблеми
співвідношення 2004. –
№1–
субстратного і прийшлого населення на 2. –
С. 378–
території України в другій чверті І тис. 382.
н.е.
6
Дослідження слов’янських поселень 2005. – №1. –
черняхівської культури в басейні С. 214–224.
Гнилої Липи
7
Археологія
та
лінгвістика
про 2005. – №4. –
етнокультурний
розвиток
давніх С. 270–273.
слов’ян
8
Проблема походження українського 2005. – №2. –
народу (археологічний пошук)
С. 156–164.
9
Сучасний стан наукових досліджень з 2006. – №1. –
археології та давньої історії України
С. 270–276.
10 Слов’яни і навколишній світ
2006. – №2. –
С. 238–240.
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11
12
13

14
15
16
17
18
19

20
21

22
23

Ранньосередньовічні
слов’янські
поселення
біля
с. Рашкова
на
середньому Дністрі
Проблема етногенезу українського
народу у шкільних і вузівських
підручниках
Відгук на колективну монографічну
працю «Дослідження трипільської
цивілізації у науковій спадщині
археолога Вікентія Хвойки»
Слов’янське поселення середини І тис.
н. е. у с. Теремці – перехідна пам’ятка
від венедів до склавинів
Поселення в Теремцях і проблема
формування
слов’янських
ранньосередньовічних культур
Витоки Києва
Археологічні дослідження давнього
Галича
Результати
вивчення
літописної
Галичиної могили та їх впровадження в
систему української науки і освіти
Вивчення українського етносу у
світовому часопросторі (рецензія на
книгу Ю.С. Фігурного «Український
етнос у просторі й часі: українознавчі
дослідження етнічних державотворчих
і націєтворчих процесів в Україні». –
К.: ННДІУ, 2009. – 520 с.)
У пошуках джерел українського народу
Рецензія
на
монографію
Фігурного Ю.С. «Українські етнічні,
державотворчі і націєтворчі процеси
(середина XVI– середина XVII ст.) в
українознавчому
вимірі».
–
К.:
ННДІУВІ, 2011. – 142 с.
Археологічні дослідження Галичиної
могили 1991 року
Археологічні дослідження Крилоського
городища (червень – жовтень 1993
року)

2006. – №3. –
С. 89–91.
2006. – №4. –
С. 305–309.
2007. – №1. –
С. 236–241.
2007. – №2. –
С. 252–259;
2008. – №1. –
С. 248–252.
2008. – №3. –
С. 144–148.
2009. – №2. –
С. 210–214.
2009. – №4. –
С. 284–286.
2010. – №1. –
С. 230–231.

У співавторстві з
Томенчуком Б.
У співавторстві з
Ятченком
В.,
Шакуровою О.

2011. – №4 –
С. 159–161.
2011. – №4. –
С. 253–254.

2012. – №4. –
С. 162–166.
2013. –
№3–
4. –
С. 102–
105.

У співавторстві з
Томенчуком Б.
У співавторстві з
Томенчуком Б.

Додаток 3. Перелік праць В. Барана, опублікованих у журналі «Україна у
світовій історії», що видавався у 2014 р. (у порядку зростання номерів журналу).
Назву журналу зазначено скорочено «УУСІ»).
№
Назва праці
Рік видання, Примітки
№ журналу,
№№сторінок.
1
Археологічні дослідження
2014. –
У співавторстві
слов’яно-руських
№1(50). –
з
старожитностей давнього Галича С.50–60.
Томенчуком Б.
(червень–жовтень 1994 р.)
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2
3
4
5

Археологічні дослідження
давнього Галича (липень–
вересень 1995 р.)
Археологічні дослідження
давнього Галича (червень–
жовтень 1996 р.)
Археологічні дослідження
давнього Галича (червень–
жовтень 1997 р.)
Рецензія на наукове видання
Фігурного Ю.С. «Українське
етнодержавонацієтворення (XV–
XVIII ст.) в українознавчому
вимірі»

2014. –
№2(51). –
С. 50–60.
2014. –
№3(52) –
С. 54–60.
2014. –
№4(53). –
С. 41–49.
2014. –
№4(53). –
С. 248–251.

У співавторстві
з
Томенчуком Б.
У співавторстві
з
Томенчуком Б.
У співавторстві
з
Томенчуком Б.

Додаток 4. Перелік праць В. Барана, опублікованих у
журналі«Українознавство» у 2015–2017 рр. (за станом на вересень 2017 р., у порядку
зростання номерів журналу)
№ Назва праці
Рік видання, № Примітки
журналу,
№№сторінок.
1
Археологічні дослідження давнього
2015. –
У співавторстві з
Галича (червень – липень 1998 р.)
№1(54). – С. 61– Томенчуком Б.
67.
2
Віктор Петров – визначний
2015. –
українознавець
№2(55). – С. 28–
32.
3
Археологічні дослідження давнього
2015. –
У співавторстві з
Галича (червень – жовтень 1999 р.)
№2(55). – С. 66– Томенчуком Б.;
71.
4
Археологічні дослідження давнього
2015. –
У співавторстві з
Галича (червень – вересень 2000 р.)
№3(56). – С. 31– Томенчуком Б.
35.
5
Українська земля і людність у
2015. –
У співавторстві з
Великому переселенні народів
№3(56). –
Чирковим О.
(Рецензія на книгу Абашиної Н.С.,
С. 245–249.
Відейка М.Ю. «Повість про велике
розселення слов’ян». – К.: КРІОН,
2011. – 256 с.: іл.)
6
Історія археологічних досліджень
2016. –
давнього Галича (середина ХІХ –
№1(58). –
кінець ХХ ст.)
С. 171–190.
7
Михайло Грушевський – український
2016. –
державний діяч, науковець,
№4(61). – С. 72–
громадянин
75.
Додаток 5. Перелік праць В. Барана, опублікованих у Збірнику наукових
праць НДІУ 2004–2013 рр. (у порядку зростання номерів томів Збірника). У назві
періодичного видання слова «Збірник наукових праць» зазначено скорочено «ЗНП».
№ Назва праці
Рік видання, Примітки
№ журналу,
№№сторінок.
1
Проблеми етнокультурних 2004. – Т. ІІІ. –
процесів
на
території С. 246–255.
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2
3
4

5
6
7

України у другій чверті І тис.
н.е.
Археологічні матеріали як
джерело
реконструкції
давньої історії України
Етнічні та державотворчі
процеси у Київській Русі
Словя’нське
поселення
середини І тис. н.е. у с.
Теремці – перехідна памятка
від
Черняхівської
до
Празько-Корчацької
культури
Давній Галич у світлі
писемних та археологічних
джерел
Археологія
як
складова
частина українознавства
Археологічні дослідження в
селі Крилос Галицького
району Івано–Франківської
області в урочищі Качків –
Галичина могила (серпень–
жовтень 1992 р.)

2006. –Т. ХІ. –
С. 294–307.
2007. –
Т. ХІV. –
С. 339–350.
2007. – Т. ХV. –
С. 50–69.

2007. –
Т. ХVІІ. –
С. 466–472.
2008. –
Т. ХІХ. –
С. 310–329.
2013. –
Т. ХХХІ. –
С. 88–98.

У
співавторстві
з
Томенчуком Б.

Додаток 6. Зведена таблиця кількості праць В. Барана, опублікованих у
періодичних виданнях НДІУ за роками та за весь час (за станом на вересень 2017 р.).
період
кількість опублікованих праць у періодичних виданнях НДІУ
часу
(роки)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
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в журналі
«Українознавство»
2001–
2013 рр.
1
2
1
1
3
4
2
2
2
1
2
1
1
–
–

в журналі
«Україна у
світовій
історії
2014 р.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5
–

в журналі
«Українознавство»
2015–
2017 рр.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5

у Збірнику
наукових
праць
НДІУ
2004–2013
–
–
–
1
0
1
3
1
0
0
0
0
1
–
–

загальна
за відповідний
період
часу
1
2
1
2
3
5
5
3
2
1
2
1
2
5
5

2016
2017
2001–
2017

–
–

–
–

2
0

–
–

2
0

23

5

7

7
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Додаток 7. В. Баран розповідає у відділі української етнології про перспективи
перевидання книги «У пошуках джерел українського народу» в Українському
агентстві інформації та друку «Рада» (осінь 2013 р.).

Додаток 8. В. Баран (на світлині праворуч), Ю. Фігурний – організатор
видання (посередині) та О. Філюк – видавець (ліворуч) презентують нещодавно
видану книгу «Давній Галич» в Українському домі під час книжкової виставки
«Київська весна – 2017» (лютий 2017 р.).
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НЕВТОМНОМУ ДОСЛІДНИКУ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МИНУВШИНИ
ВОЛОДИМИРОВІ БАРАНУ – 90 РОКІВ
(ВІДЗНАЧЕННЯ ЮВІЛЕЮ У НДІУ. КИЇВ, СЕРПЕНЬ 2017 Р.)
29 серпня 2017 р. наукові колективи Науково-дослідного інституту
українознавства та Інститут археології НАН України урочисто відзначили 90-річний
ювілей Володимира Барана – невтомного дослідника слов’янської минувшини. З цієї
нагоди в актовій залі НДІУ за участю науковців інших науково-дослідних інститутів,
працівників навчальних закладів, музеїв, органів державного управління у сфері
освіти й науки відбулася урочиста академія.
Ілюстрація 1. Оголошення про відзначення 90-річчя від дня народження
В. Барана у НДІУ (ел. макет підготував Д. Толочко).

Визначного українського археолога, лауреата двох державних премій у галузі
науки і техніки, засновника наукової школи археологів-славістів, автора та
співавтора багатьох монографій, зокрема: «Ранні слов’яни між Дністром і
Прип’яттю», «Черняхівська культура. За матеріалами верхнього Дністра і Західного
Бугу» (1981), «Пражская культура Поднестровья (по материалам поселений у
с. Рашков)» (1988), «Славяне Юго-Восточной Європы в предгосударственный
период» (1990), «Украинцы. Кн. 1: Этническая история. Антропология. Язык.
Расселение» (1994), «Давні слов’яни» (1998), «Походження українського народу»
(2002), «Походження, становлення та розвиток українського народу» (2010), «У
пошуках джерел українського народу» (2011), вітали його друзі, колишні й сучасні
колеги, учні, учасники польових археологічних досліджень, які він організовував,
громадяни, що пізнавали давню минувшину українських земель з праць В. Барана.
Результати наукової діяльності ювіляра оприлюднювалися упродовж
тривалого часу (від середини ХХ ст.) у різних наукових виданнях (журналах,
збірниках, монографіях, атласах), на багатьох наукових зібраннях (конференціях,
конгресах, круглих столах, семінарах, засіданнях тощо), а також у засобах масової
інформації. Творче багатоліття В. Барана дарує нові праці, підготовка яких триває.
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Ілюстрація 2. Частина виставки наукового доробку В. Барана в актовій залі
НДІУ.

Серед присутніх на урочистому відзначенні ювілею визначного археолога
були такі, що спочатку познайомилися з ним опосередковано, через численні його
публікації, а згодом і особисто.
Ілюстрація 3. Учасники урочистої академії слухають вітальні промови.

Директор Науково-дослідного інституту українознавства, кандидат
історичних наук Б.Галайко, який вів науковий захід, розпочав з привітання ювіляра,
нагадав присутнім важливі події, що відбувалися на його довгому шляху наукової та
освітньої діяльності. З нагоди 90-річного ювілею та за багаторічну подвижницьку
працю, ґрунтовність і фаховість у роботі, провідну роль у діяльності Науководослідного інституту українознавства, наукове обґрунтування автохтонності
українського етносу, створення української наукової школи археологів-славістів,
виховання цілої плеяди молодих дослідників та розвиток українознавства він
нагородив Володимира Барана грамотою. Ведучий зібрання відкрив книжкову
виставку наукового доробку вченого. Центральне місце на ній посідала праця «У
пошуках джерел українського народу», підготовлена до перевидання. Ця книга,
створена спільно з сином ювіляра – Ярославом Бараном, тематично об’єднує низку
ґрунтовних монографій, написаних у різний час. Представлені на виставці книги
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наявні у фондах бібліотеки НДІУ та у відділі української етнології НДІУ, де працює
вчений.
Ілюстрація 4. На подіумі актової зали НДІУ В. Барана (посередині) вітають
Б. Галайко (праворуч) та Г. Івакін (ліворуч).

Ювіляра привітали Сергій Паладійчук, начальник відділу організаційного
регулювання науково-технічного розвитку МОН, який зачитав привітання заступника
Міністра освіти і науки України М. Стріхи, а також Юрій Телячий, начальник
управління контролю у сфері вищої освіти Державної інспекції навчальних закладів
України.
Ілюстрація 5.

Ювіляра вітає С. Паладійчук.

Володимира Даниловича вітали з ювілеєм науковці Інституту археології
НАН України, в якому він працював понад 40 років, серед них Гліб Івакін –
заступник директора з наукової роботи ІА НАН України, член-кореспондент НАН
України, доктор історичних наук, професор; Олег Петраускас, кандидат історичних
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу археології ранніх слов’ян та
регіональних досліджень, разом з іншими працівниками відділу, створення якого

48

свого часу ініціював ювіляр і очолював близько 38 років; Леонід Залізняк, доктор
історичних наук, професор, завідувач відділу археології кам’яної доби.
Ілюстрація 6. О. Петраускас розповідає про новітні видання, підготовлені
працівниками відділу археології ранніх слов’ян та регіональних досліджень
Інституту археології НАН України.

Ювіляр уважно слухав вітання, приймав квіти, книги та інші подарунки,
жваво реагував репліками на вітальні промови. Упродовж усього часу урочистої
академії тривав показ світлин. На них була текстова біографічна інформація, цитати з
праць, промов та спогадів професора, фотографії з розкопів, зроблених під час
археологічних експедицій, різноманітні ілюстрації про життєвий шлях Володимира
Барана, його наукову й освітню діяльність.
Ілюстрація 7. Вітаючи В. Барана, Л. Залізняк наголосив на його важливій
ролі в археологічному дослідженні слов’ян та на початковому етапі його
(Л. Залізняка) наукової діяльності.
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Серед науковців, що працювали разом з В. Бараном в Інституті археології, а
тепер працюють на відповідальних посадах в інших установах, Володимира Барана
вітали Наталія Абашина – кандидат історичних наук, помічник Генерального
директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника;
Ліана Вакуленко – доктор історичних наук, старший науковий співробітник
Національного музею історії України.
Ілюстрація 8. Ювіляр розповідає про певний епізод з наукового життя
Інституту археології НАН України.

Привітала професора В. Барана Ірина Ворончук, доктор історичних наук,
доцент, завідувач відділу історичних пам’яток НДІУ. Серед працівників КМА,
присутніх на урочистому заході, ювіляра привітав Віктор Клочко, завідувач кафедри
археології Національного університету «Києво-Могилянська академія».
Ілюстрація 9. Вітаючи В. Барана, І. Ворончук розповідає про те, як задовго
до особистої зустрічі з ним ознайомилася з його історичними працями.
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Вітали свого наукового керівника з ювілеєм його колишні аспіранти й
здобувачі наукових ступенів, серед них: Ростислав Терпиловський, доктор
історичних наук, професор, завідувач кафедри археології та музеєзнавства
Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Тарас Милян,
кандидат історичних наук, заступник директора Науково-дослідного центру «Рятівна
археологічна служба» ІА НАН України, відповідальний секретар редакційної колегії
наукового видання.
Ілюстрація 10. Вітальну промову виголошує Р. Терпиловський.

В урочистих привітаннях Володимира Барана взяла участь профспілкова
організація. З ініціативи первинної профспілкової організації НДІУ Володимир
Данилович був нагороджений Грамотою Київської міської ради профспілок за
активну громадську позицію, особистий внесок щодо збереження і зміцнення
членства у первинній профспілковій організації Науково-дослідного інституту
українознавства, сумлінну працю та з нагоди ювілею, яку за дорученням голови
Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України
Олександра Яцуня вручив його заступник Олександр Трофименко.
Ілюстрація 11. О. Трофименко та С. Бойко вручають В. Барану грамоту
Київської міської ради профспілок.
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Найстарішому члену профспілкової організації, що продовжує працювати і
проявляє професійну солідарність, голова профспілки НДІУ Світлана Бойко вручила
матеріальні винагороди, надані Київською міською організацією Профспілки
працівників освіти і науки та Первинною профспілковою організацією інституту.
Вчений секретар НДІУ Д.Толочко зачитав вітальні листи, що надійшли
Володимиру
Барану
від
низки
установ:
Інституту
українознавства
ім. І. Крип’якевича, Інституту археології Львівського національного університету
імені Івана Франка, Археологічного музею Львівського національного університету
імені Івана Франка, Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника та ін.
Ілюстрація 12. В. Баран слухає вітальну пісню поруч із сином – Я. Бараном.

В організації урочистого заходу взяли участь присутні на ньому діти ювіляра
– донька Леся та син Ярослав.
В рамках заходу відбулася презентація книги «Читати землю»: спогади
Володимира Барана у записках Марини Гримич» (видання Науково-дослідного
інституту українознавства).
Ілюстрація 13. В. Баран (посередині) під час презентації книги спогадів
«Читати землю» (у записах М. Гримич, на світлині праворуч).
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Під час презентації М. Гримич зазначила, що «Ця книга, з одного боку, є
зрізом історичної епохи в контексті біографії непересічного археолога, а з іншого
боку, – містить цінний першоджерельний матеріал для вивчення антропології науки,
історії і практики археології, академічних кулуарів Радянського Союзу. У цій книзі
ви знайдете все – професійне середовище науковців, інтриги, академічні школи,
балансування на межі добра і зла, керівну/некерівну роль ЦК, корпоративну
солідарність, гроші, симпатії, антипатії».
Час від часу Володимир Данилович робив уточнення, розповідав
різноманітні ситуації, що виникали на його життєвому й науковому шляху.
Ілюстрація 14. Ювіляр розповідає про обставини виявлення кераміки,
фрагментів жител та інших артефактів, що належать до празько-корчацької
археологічної культури.

Важливе місце у спогадах ювіляра посіло археологічне дослідження
давнього Галича. Очолювана В. Бараном експедиція розкопала Галичину Могилу, де
знайшла, зокрема, рештки дерев’яного човна та зброї.
Урочистий захід завершився культурно-мистецькою програмою за участю
Тараса Компаніченка, лідера гурту «Хорея Козацька», заслуженого артиста України,
кобзаря та лірника. На завершення урочистого відзначення ювілею Володимира
Барана Тарас Компаніченко виконав стародавній варіант «Многая літа».
Віримо, що всі добрі й щирі слова, виголошені ювіляру, нададуть йому
наснаги для передачі свого безцінного життєвого, наукового й педагогічного досвіду
молодому поколінню дослідників української минувшини.
На заході здійснювалися відеозапис та фотофіксація, з матеріалами яких
можна ознайомитися на веб-сторінці НДІУ (див. за адресами: https://goo.gl/dhf2ef та
https://goo.gl/HW1uYs). Повідомлення про відзначення 90-річчя В. Барана
опубліковано в журналі «Українознавство» (2017 р., №3). У цьому повідомленні
використано світлини Чиркова О.А. та Сцібана О.Є.
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Ілюстрація 15. Тарас Компаніченко виконує один з пісенних творів.

Підготували: Чирков О.А., Фігурний Ю.С.
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РОЗДІЛ 2.
УКРАЇНА Й УКРАЇНСТВО
В ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСАХ СВІТУ
Баран В.Д.
ПРОЦЕСИ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У І ТИС. Н.Е.
У статті розглянуто процеси етнокультурного розвитку на території
України у І тис. н.е. У центрі уваги перебуває походження слов’ян та історичний
розвиток слов’янських етнокультурних спільнот. Автор переконаний, що всі
словянські народи, як і інші народи Європи мають окремі історичні витоки, а їх
етногенез розпочався у середині І тисячоліття н.е.
Ключові слова: Україна, походження українців, словяни, етнокультурні
процеси, археологічна культура, венеди, склавини, анти.
Територія України входить у той етнокультурний простір, де відбувалися
процеси становлення індоєвропейських, праслов’янських і слов’янських етнічних
утворень. Південно-східне крило індоєвропейських груп успадкувало якоюсь мірою
досягнення трипільської культури, котра за доби енеоліту (кінець V – початок III тис.
н.е.) на території України визначається високим злетом землеробства, общинних
ремесел, особливо гончарства, виникненням протоміст, де нерідко проживало по
декілька тисяч жителів (Майданецьке, Тальянки на Черкащині). Однак, треба
зауважити, що походження трипільської культури пов’язане з Балканами,
Подунав’ям, і навіть з Передньою Азією, тоді як культури кулястих амфор та
шнурової кераміки, з якими археологи співвідносять частину індоєвропейців, з яких
виділились германо-балто-слов’яни, сформувались північніше цієї зони. Отже, тут
мова не може йти про їхню пряму спадкоємність. Ще менше даних існує, або їх
немає зовсім для зіставлення степових культур з синхронними культурам Лісостепу.
У ІІІ-ІІ тис. до н.е. степове іраномовне населення Ямної та Катакомбної культур
лише контактувало з тими племенами Лісостепу, які мали відношення до зародження
праслов’янських старожитностей. Дещо виразніше процеси культурогенезу
проявляються у II тис. до н.е. на території Центральної і Лісостепової зони Східної
Європи. Окремі праслов’янські племінні групи цього періоду археологи
співвідносять з тшцінецькою та комарівською культурами, що займають велику
територію у межиріччі Одеру та Дніпра. Диференційовані групи праслов’ян
зв’язують з пам’ятками Лужицької та помореько-підкльошової культур у Середній
Європі та землеробськими культурами лісостепової частини України білогрудівською та чорноліською. Ця схема, хоч і доволі реалістична, є надто
загальною. Визначити етнічну належність археологічних культур глибокої давнини
без ретроспективної їх прив’язки до більш пізніх етнічно визначених старожитностей
та порівнянь з даними писемних джерел і результатами досліджень інших наук
(лінгвістики, антропології) дуже важко. Тому дослідники слов’янського етногенезу
результати своїх розробок викладають у вигляді можливих припущень та гіпотез. Ті
навколо-наукові археологічні "розробки", які нібито знаходять слов’ян і навіть
предків українців у степових культурах кочових аріїв доби бронзи, а то й раніше,
забуваючи при цьому, що степове населення розмовляло індоіранськими, а пізніше
тюркськими мовами, ми свідомо упускаємо.
Відзначимо, що і лінгвістика, яка у вирішенні проблем етногенезу має
вирішальне значення, для згаданого періоду обмежується відкриттям на території
Середньої і Східної Європи пластів давньоєвропейських гідронімів, що слабо
піддаються мовній диференціації.
Кожна із цих дисциплін має свої специфічні джерела, свою методику, а
заразом і певні межі можливостей і засобів, якими вона володіє. Так мовні явища
важко, а здебільшого неможливо продатувати; археологічні культури піддаються,
зазвичай, хронологічним визначенням, але вони не завжди відповідають чітко
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визначеним етнічним спільнотам. Відомі поліетнічні культури, які покривають
декілька різних етнічних груп (лужицька, пшеворська, черняхівська та інші). Крім
того, археологічні матеріали без зіставлення їх з писемними джерелами або мовними
даними самі по собі не можуть визначати конкретного етносу.
Має свої особливості й історична антропологія. Зокрема, всі слов’янські
ранньосередньовічні поховання, за окремими винятками, являють собою
трупоспалення, що значно звужує їхню інформативність,
Все це якоюсь мірою обмежує дослідників кожної окремої науки у вивченні
етногенетичних процесів та етногенезу слов’ян і слов’янських народів вимагає
комплексного підходу до їх вирішення із використанням результатів усіх суміжних
дисциплін.
Внесок археології у вивчення складних проблем етногенезу і ранньої історії
слов’ян загальновизнаний. Він, в міру нагромадження все нових джерел, що
фактично залишаються невичерпними, постійно зростає. Проте звичайне
нагромадження артефактів не завжди збільшує можливості вирішення проблем.
Якісні зміни здебільшого залежать від нових відкриттів відсутніх ланок в
історичному розвитку народів, що є предметом вивчення.
Саме тому, проблеми етногенезу та ранньої історії слов’ян вимагають
комплексних
інтердисциплінарних
досліджень,
використання
писемних,
лінгвістичних, археологічних, антропологічних та інших джерел, які себе
взаємодоповнюють і контролюють. Кожна з названих дисциплін має свою специфіку,
свою методику, а також певні межі можливостей і засобів, якими вона володіє. Тому
теоретичні побудови, основані на джерелах лише однієї із згаданих дисциплін,
можуть призвести до хибних уявлень про реальні процеси і явища.
Розглянемо наскільки корелюються дані археології, та українського
мовознавства щодо процесів єдності та диференціації східних слов’ян.
Розвиток слов’янських племен у час їх великого розселення і в наступні
століття відбувався за однаковими або близькими історичними законами. І якщо на
лівому березі Вісли або на південь від Карпат у VІ-Х ст. на основі племінних союзів
народжувалися різні слов’янські етноси, і цього ніхто не заперечує, то дивує потяг
об’єднати всі численні східнослов’янські племена та їхні союзи з різними
археологічними культурами в одну етнічну групу. У світлі нових археологічних
матеріалів та кореляції з ними писемних і лінгвістичних джерел, такої єдиної
східнослов’янської групи не існувало. Не існувало також у VІ-VІІ ст. н.е. (за Б.
Рибаковим) слов’янських Русів, а у VІІІ-ІХ ст. (за В.Сєдовим) Руського каганату.
Аналіз археологічних пам’яток не суперечить автохтонності слов’ян у
лісостеповій та лісовій зонах України. На жаль, археологам-славістам поки що не
вдалося розробити таких надійних критеріїв, за допомогою яких можна було б
однозначно визначити і виділити словянські чи праслов’янські старожитності у
масивах первісних культур. Спроби навколонаукових любителів старовини, особливо
в останні роки, назвати ті чи інші археологічні культури первісності слов’янськими, а
то й протоукраїнськими, слід оцінювати як тимчасовий спалах романтизму,
викликаний відродженням Української державності.
Наукові пошуки старожитностей, що належали б предкам слов’ян, у
культурах неоліту, енеоліту, доби бронзи, навіть раннього заліза поки-що можуть
бути виражені як імовірні гіпотези. Такими їх вважають самі дослідники цих
старожитностей [24].
Більш-менш виразні елементи слов’янської матеріальної культури вдалося
виділити в культурах рубежу ер: Зарубинецькій – на території України і Білорусі, де
вони були основними при наявності балтських та германських, і Пшеворській – на
території Польщі, де вони займали незначне місце поряд з основними германськими
та кельтськими. Археологічні культури корелюються з писемними даними Плінія
Старшого, Тацита Птоломея, за якими слов’янські венеди, починаючи з І тис. н.е.
виразніше фіксуються на правому березі Вісли, ніж на її лівому березі.
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У наступних століттях (друга половина І - II ст. н.е.) праслов’яни на території
України
представлені
пізньозарубинецькими
та
волино-подільськими
старожитностями, що становили певну культурно-етнічну спільність. Її розкололи
германські племена готів, що просувалися у кінці II-III ст. н.е. із Нижнього
Повіслення до узбережжя Чорного та Азовського морів. Останні позначені
пам’ятками Вельбарської культури.
У III ст. н.е. в Україні, за участю слов’янських племен, виникають дві
культурні групи: північна і південна, які надалі, до утворення Київської держави,
розвиваються самостійно. Це Київська культура, що покрила балтський субстрат у
верхів’ях Дніпра, та велика за територією багатоетнічна Черняхівська культура між
Прип’яттю і Десною на півночі, Чорним морем і Дунаєм на півдні. Вони вичерпують
венедський період в історії слов’ян на території України в римський час, тобто у
першій половині 1 тис. н.е.
У кінці ІV ст. н.е. на історичній арені появляються назви ще двох
слов’янських племінних союзів – склавинів та антів. Археологічно ці дві групи
племен виражені Празько-Корчацькою та Пеньківською культурами. Вони
виникають на основі слов’янської частини Черняхівської культури на території
України за незначною участю Київської.
Носії Київської культури, територіально віддалені від кордонів римського
лімесу, не отримали писемного етнонімного виразу, тому ми не знаємо імені
племінного об’єднання, яке утворилося в V-VІІ ст. н.е. на її основі. Воно в археології
отримало назву Колочинської культури. Не знаємо також імені слов’янської групи,
що утворилась у Самарському Поволжі під назвою Іменьківської культури за участю
слов’янських переселенців з Верхнього Подніпров’я, що почали переселятися на
угро-фінські землі.
Починаючи з перших століть нашої ери, за археологічними й писемними
матеріалами простежуються дві лінії розвитку східнослов’янських культурних груп.
Перша, південна, що межує з провінціями Риму й Візантії, добре відома їхнім
хроністам, особливо у період розселення слов’янських племен у Подунав’ї, на
Балканському півострові, у межиріччі Ельби і Заале; друга – північна, розселенський
рух якої веде на північний схід у межі сучасної Білорусі та Росії, тодішніх балтських і
угро-фінських племен. Ці процеси мають глибокі корені. Вони обумовлені розколом
на дві частини волино-подільської та пізньозарубинецької груп з приходом готів у
кінці II ст. н.е. на територію України. Результати цього розколу простежуються в
матеріальній культурі східних слов’ян протягом наступних століть. Вони визначають
розвиток східнослов’янських літописних племен у VІІІ-ІХ ст. напередодні утворення
Київської держави.
Загально визнано, що відкриття і широке дослідження слов’янських
ранньосередньовічних памяток VI – VII ст. після Другої світової війни, а в останні
десятиліття ХХ ст. виділення слов’янських пам’яток V ст. на території України не
тільки заповнило хронологічну лакуну в історичному розвитку матеріальної культури
слов’ян у середині І тис. н.е., але й поставило проблему становлення слов’янських
етнічних груп на нову наукову основу. Нововідкриті слов’янські культури раннього
середньовіччя вдалося достовірно зіставити з писемними джерелами й виключно
археологічними методами показати, з одного боку, їх переростання в культури доби
Києво-Руського та інших південнослов’янських і західнослов’янських державних
утворень; з іншого, шляхом ретроспекції зв’язати з більш ранніми старожитностями
Східної і Середньої Європи. Виявилось, що вже у VI – VII ст. н.е. слов’янські
старожитності поділяються на чотири різні культурні групи (колочинську,
пеньківську, празько-корчацьку і дзєдзіцьку культури). Перші три виникають уже у
V ст. н.е. на території України і заходять в деякі пограничні області Білорусії і Росії, а
дзєдзіцька група – в Середній і Північній Польщі, але не раніше VI ст. Нещодавно
стала відомою ще одна група –– іменьківська –– у Верхньому Поволжі, де присутні
елементи слов’янських культур V-VІІ ст. Кожна з перелічених слов’янських
ранньосередньовічних культур має свої підоснови, які необхідно шукати у більш

57

ранніх культурах. До виявлення слов’янських пам’яток V-VІІ ст. такі пошуки,
зазвичай, закінчувались безрезультатно. Вони породжували багато суперечливих
концепцій, оскільки етнічну належність археологічних культур першої половини І
тис. н.е. і більш ранніх без типологічної прив’язки їх до етнічно визначених культур
раннього середньовіччя неможливо було визначити. Ще більш складними виявились
спроби виділити певні етнічні групи в багатоетнічних культурних ареалах. Деякі
археологи навіть вважали, що жодну з культур І-ІV ст. н.е. і більш ранніх неможливо
визначити як слов’янську. Єдиний вихід з цього становища німецький вчений – К.-В.
Штруве вбачав у припущенні, що «...слов’яни адаптовані або подавлені в
культурному відношенні своїми сусідами, скриваються під личиною однієї з
декількох поліетнічних культурних провінцій» [63, с. 8-18]. Уся ця безнадійність і
зневіра в можливості використання археологічних джерел для вирішення проблем
слов’янського етногенезу в міру виявлення все нових етнічно беззаперечних
слов’янських пам’яток V – VII ст., заповнення реальними матеріалами хронологічних
лакун і порівняльного вивчення з більш ранніми культурами стали поступово
набувати оптимістичних обрисів
Створені типологічні колонки безперервного розвитку слов’янської
матеріальної культури на території Південно-Східної Європи, зокрема в Україні,
дозволяють у ретроспективному плані, з одного боку, простежити розвиток
місцевого слов’янського населення принаймні з рубежу нашої ери, з іншого боку,
розкрити його у взаємодії з іншими неслов’янськими племенами. Шляхом
ретроспекції слов’янські етнографічні елементи виявлені в ряді поліетнічних культур
Південно-Східної та Середньої Європи. При цьому встановлено, що в першій
половині І тис. н. е. поруч із слов’янами – корінним населенням пограниччя лісу і
лісостепу на території України в різний час жили й інші етнічні групи германського,
балтського, іраномовного, фракійського населення, що знайшло своє відображення в
археологічних матеріалах [2, с. 6–17].
Аналіз археологічних і лінгвістичних даних дозволяє вважати, що слов’яни,
та навіть праслов’яни уже в найвіддаленіші епохи являли собою, хоч і споріднені, але
окремі етнокультурні та етномовні групи. О.М. Трубачов – автор багатьох
лінгвістичних досліджень, присвячених давнім слов’янам – пише, що його не може
задовольнити ні постулат «...изначально бездиалектного язика» ні суто слов’янська
гідро- і топонімічна область, без домішок чужих неслов’янських елементів [48, с. 4].
Це, підтверджує археологія давніх слов’ян, представлена значною кількістю культур
згаданих вище, та їхніх локальних груп.
Значне місце в історії слов’ян посідають проблеми Великого слов’янського
розселення, коли слов’янські племена, які до середини І тис. н.е. займали лісові та
лісостепові області Південно-Східної Європи, з’являються в Подунав’ї, у глибинних
районах Балканського півострова - на півдні; на заході – доходять до Ельби та
балтійського узбережжя; на північному сході заселяють верхівя Дону і Волги. У
другій половині І тис. н.е. розселення слов’ян досягло таких розмірів, що вони стали
однією з основних груп, які формували етнічну карту ранньосередньовічної Європи.
Водночас велике розселення слов’ян започаткувало процеси слов’янського
народотворення, тобто формування тих слов’янських, в тому числі
східнослов’янських, груп що стали ембріонами сучасних слов’янських народів й
українського.
За археологічними даними чітко простежуються основні напрямки
розселення слов’ян:
1. Шляхи верхньодніпровських слов’янських груп – носіїв Київської, (ІІІ –
перша половина V ст.. н.е.) її наступниці Колочинської (друга половина V-VІІ ст..
н.е.) культур вели на північ і північний схід, в ареали балтських та угро-фінських
культур.
2. Склавіни – носії слов’янської частини Черняхівської культури (ІІІ – перша
половина V ст. н.е.) та їхні нащадки – творці Празько-Корчацької культури (друга
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половина V-VІІ ст.. н.е.) зайняли середній та верхній Дунай і межиріччя Ельби та
Заале
3. Анти – носії Пеньківської культури прийшли в Нижнє Подунав’я та на
Балкани. Не можна виключати, що якась незначна частина склавінів разом з антами
відійшла на Балкани, а частину антів захопили з собою племена склавінів, що
рухались вверх по Дунаю. Північна порубіжна частина антів відійшла разом з
носіями Колочинської культури на північний схід, де сиділи балти та угро-фіни.
Історичне значення Великого переселення народів, яке охопило І
слов’янський світ, в першу чергу полягає в тому, що воно започаткувало
етнополітичну карту середньовічної Європи. На ній свої усталені місця зайняли
слов’яни. В їхньому середовищі відбувся поділ на ті етнічні утворення, які в
залежності від історичних обставин заклали основи процесів формування сучасних
слов’янських народів. Ця історична закономірність однаковою мірою відноситься до
всіх слов’ян південних, західних і східних. Інтеграція слов’янських переселенців з
місцевим населенням на нових освоєних землях, поступове поглинення субстратів
приводить до етнокультурних змін і зародження нових слов’янських етносів як на
Балканах І Подунав’ї, так і на Двині і на Волзі. Ті групи слов’янського населення, що
залишилися на своїй корінній території, а це Український Лісостеп, а також
Лівобережне Повіслення, отримали по відношенню до тих слов’янських груп, що
переселилися в нові регіони, свої культурно-мовні статуси і також стали окремими
етно-мовними одиницями. Виходячи з археологічних джерел, склавіни, представлені
Празько-Корчацькою культурою по обох боках Карпат, стали предками не тільки
правобережних українців, але й склали основний компонент предків словаків,
морав’ян і чехів та українського і польського населення у Верхньому Повісленні.
Крім того, склавини, в інтеграції із слов’янами – антами Дніпровського Лівобережжя,
стали вагомою частиною лівобережних предків Українського народу. Поляки
Середньої та Північної Польщі мають свої історичні витоки, що сягають дзєедзіцької
та пшеворської культур. Та частина антів, що понесла з собою Пеньківську культуру
на Балкани, стала важливим компонентом болгарської, сербської та інших етнічних
груп південних слов’ян. Предками білорусів та росіян було населення представлене
верхньодніпровськими ранньосередньовічними культурами типу Колочина-ТушемліБанцерівщини, яке поступово займало області із балтським та угро-фінським
субстратами. Про інфільтрацію верхньодніпровських слов’ян у Верхнє Поволжжя
свідчать пам’ятки Іменьківської культури V-VІІ ст. н.е. [1, с. 71–73.].
Отже, генетичні корені сучасних слов’янських народів, як і переважної
більшості «варварських» народів Європи сягають епохи великого переселення. Це,
безперечно, стосується і східних слов’ян. Ми впевнені в тому, що вирішення
проблеми походження східнослов’янських народів лежить в площині
загальноєвропейських історичних закономірностей. Їх початок відкриває велике
розселення слов’ян. Державотворчі процеси, які набирають розмаху в наступні
століття, дещо уточнюють політичну карту Європи, але їхній вплив на етнічний
розвиток європейських народів, в тому числі слов’янства, не приводить до корінних
етнокультурних змін. Навіть такі могутні державні утворення як імперія Карла
Великого, Великоморавська держава, чи Київська Русь розпадаються на менші
етнополітичні утворення зародження яких спостерігаємо у ранньому середньовіччі.
Історичні школи, особливо в Росії, які ставлять знак рівності між державотворчими і
народотворчими процесами, керуються більше політичними інтересами, ніж
реальними фактами. Розпад східнослов’янської імперії Рюриковичів, – Київської Русі
на нашу думку, це не вихідна точка зародження трьох східнослов’янських народів, а
логічний наслідок несумісності економічних та політичних інтересів тих етнічно
різних племінних груп східного слов’янства, що входили до неї. Роз’єднана і
ослаблена внутрішніми суперечностями Русь потерпіла поразку від полчищ монголотатарських ханів. Етнічний розвиток трьох східнослов’янських груп, започаткований
процесами великого розселення слов’ян, тепер вже в іншому історичному вимірі
продовжується, досягаючи свого логічного завершення.
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Велике розселення слов’ян не тільки значно розширило їх етнокультурний
простір і поглибило їх диференціацію. Воно викликало помітні зміни та
перегрупування племінних груп на їх корінній території. В лісостеповій частині
України утворюються нові археологічні культури, що відображають процеси
подальшого етнокультурного і соціального розвитку південної групи
східнослов’янських племен.
Літопис для цього часу вже не згадує ні венедів, ні антів. Він називає низку
конкретних племен на Дунаї, на Віслі, на Дніпрі і Прикарпатті, Білоруському Поліссі,
на Двіні і на Волзі. Тепер їх об’єднує лише первісна самоназва “слов’яни”. Вона
фіксує їх приналежність до сім’ї слов’янських народів, незалежно від місця
проживання, мови та характеру взаємних стосунків.
Все Дніпровське Правобережжя займає Райковецька культура (в літературі
вона відома ще під назвою Лука Райковецька.) – пряма спадкоємиця ПразькоКорчацької. Вона поширюється за Дністер, Карпатські гори і заходить у теперішню
Закарпатську область, Буковину, Молдову до Дунаю. В окремих місцях виходить на
дунайське правобережжя в межі теперішньої Болгарії. На півночі райковецькі
пам’ятки займають все Прип’ятське Полісся, виходячи на лівий берег Прип’яті, у її
верхів’ях вклинюються на територію сьогоднішньої Білорусі. На сході Райковецькі
поселення частково переходять на лівий берег Дніпра, де межують з ареалом
Волинцівсько-Роменської культури. У Середньому і Верхньому Подунав’ї на основі
Празько-Корчацької культури появляються пам’ятки з керамікою дунайського типу.
Степовий південь між Доном і Дністром надалі знаходився в сфері
тюркських кочових орд, проте слов’янські землеробські поселення дедалі більше
звужують їхні володіння.
Дослідженням пам’яток Райковецької культури, починаючи з кінця ХІХ ст.
займалася велика група археологів. Серед них С. Гамченко, Ф. Мовчанівський,
В. Гончаров, Ю. Кухаренко, І. Русанова, В. Петров, А. Сміленко, В. Ауліх,
Г. Мезенцева, Г. Шовкопляс, В. Петрашенко, Б. Тимощук та інші [36, c. 255-321].
Нині відомо близько 400 пам’яток. Велика кількість із них піддана
археогічним дослідженням. Широко вивчене Райковецьке городище в урочищі Лука,
яке дало назву культурі, Сахнівка, Канів, Петрівка, Монастирьок, Кодин, Хлепча І,
Рашків І, Ріпнів І та багато інших.
Пам’ятки Райковецької культури представлені поселеннями, городищами і
могильниками. В порівнянні з попереднім періодом, зростає кількість укріплених
городищ, в тому числі і зародків майбутніх міст, до числа яких входить Київ. Значна
частина їх була общинними осередками, ремісничими, політико-адміністративними,
а деякі і культовими центрами [45, с. 60-62; 46, с. 46-51]. Городища займали
переважно малодоступні берегові миси або високі дюни в болотистих місцевостях.
Вони розкидані по всьому ареалу Райковецької культури від Карпат до Прип’яті і
Середнього Дніпра. Укріплювались земляними валами з дерев’яними стінами або
частоколом та ровами. Навколо городищ розміщувались гнізда поселень.
Характерні для Райковецької культури житла – підквадратні напівземлянки
площею 7-16 кв.м з піччю-кам’янкою, на окремих поселеннях Волині – глиняною
піччю, нижня частина якої вирізана в материку. Стіни житла – зрубні або на стовпах,
дах – двосхилий. Такі житла-напівземлянки з піччю, складеною з каменя-піщаника
або гальки, з’являються на Дністрі в IV ст. і існують тут до ХІІ ст.
Могильники Райковецької культури досліджені дещо слабше, ніж поселення.
Основним типом захоронення і надалі залишається трупоспалення. Тепер значно
зменшується кількість безкурганних поховань і збільшується кількість курганів.
Спалені останки поміщали в ямки та урни (останніх дуже мало). Зустрічаються
поховання у вигляді ритуальних вогнищ на горизонті, перекритих курганним
насипом. Інвентар досить бідний: бронзові прикраси, астрогали, пастові намистини,
фрагментарні залишки глиняних урн, ножі, наконечники стріл тощо.
Крім характерного для райковецьких пам’яток ліпного посуду, знаходять
вироби, обточені за допомогою гончарного круга (5-20% всієї виявленої кераміки).

60

На відміну від слов’янського посуду V-VII ст., як правило позбавленого
будь-яких орнаментальних мотивів, ліпні посудини Райковецької культури часто
орнаментовані нарізками по краю вінчика, пальцевими вдавленнями та ін., гончарні
вироби прикрашалися багаторядним лінійно-хвилястим орнаментом, нерідко по
всьому корпусу.
За формою райковецький посуд має свої прототипи в празько-корчацьких
старожитностях. На етапі Райковецької культури збільшується кількість
землеробського та ремісничого інвентаря, поліпшується його якість. Він
представлений наральниками, серпами, косами, мотиками, жорнами, сокирами,
теслами, долотами, токарними різцями, свердлами тощо. Відомі глиняні та кам’яні
відливні форми, ллячки, тощо. Дуже рідко зустрічається зброя, представлена
листоподібними наконечниками списів та різнотипними наконечниками стріл.
Прикрасами служили скроневі дротяні кільця, лунниці, підковоподібні фібули,
браслети, персні, скляні намистини тощо.
Поповнюється кількість монетних надходжень. До знахідок візантійських
монет, притаманних пам’яткам попереднього періоду, додаються численні арабські
диргеми, карбовані у VIII-X ст.
Райковецька культура є прямим продовженням Празько-Корчацької
культури. Вона вкладається в хронологічні рамки кінця VII – початку Х ст. За
ознакою наявності або браку гончарного посуду, на основі стратиграфії, монет та
інших датуючих знахідок, археомагнітних дат, вона поділяється на два хронологічні
етапи.
Перший етап датується в рамках кінця VII-VIII ст., другий – ІХ – початком Х
ст. [19, с. 92-94; 29, с. 18-21; 45, с. 21-30; 41, с. 110-113]. Як видно з карти розміщення
пам’яток Райковецької культури, вони на півночі і на сході виходять за межі регіону,
який займали Празько-Корчацькі старожитності і поступово займають райони
Подніпров’я, де раніше розміщувались пеньківські поселення. Це загальна тенденція,
яка відноситься до VII-VIII ст., коли нащадки склавінів – носіїв Празько-Корчацької
культури помітно трансформують місцеві пеньківські старожитності, що приводить
на межі VII-VIII ст. до утворення на Лівобережжі нової культури – ВолинцівськоРоменської.
Якщо Райковецька культура продовжувала глибинні традиції празькокорчацьких старожитностей, то синхронна їм слов’янська культура Лівобережжя –
Волинцівсько-Роменська – сформувалася у більш складних умовах, викликаних, з
одного боку, інфільтрацією на Лівобережжя частини правобережних слов’ян, а з
другого – впливом Салтово-Маяцької культури, створеної населенням, що входить до
складу Хозарського каганату.
Початок археологічних досліджень волинцівсько-роменських пам’яток
пов’язаний з іменем М.Макаренка [18, с. 142-144]. Еталонне поселення і могильник
біля с. Волинцева Путивльського р-ну Сумської обл. багато років досліджувалися Д.
Березовцем [3, с. 25-26], а продовжувала дослідження С. Юренко [57, c. 5-20], яка
разом з О.Сухобоковим провела розкопки на поселенні в Битиці. Дослідженням
роменських пам’яток успішно займався І.І.Ляпушкін, який повністю розкопав
Новотроїцьке городище [16].
Пам’ятки Волинцівського етапу представлені неукріпленими поселеннями і
безкурганними могильниками. На Роменському етапі різко збільшується кількість
городищ, з’являються курганні поховання.
Поселення займали підвищені ділянки перших надзаплавних терас, лише
зрідка і то переважно пізні, влаштовувалися на більш високих місцях. Отже їхня
топографія повторює топографічні схеми пам’яток попередніх слов’янських культур
на території України і загалом не відрізняється від традиційного влаштування
поселень носіями синхронної Райковецької культури на Правобережжі.
Судячи з результатів досліджень Волинцівського поселення і
Новотроїцького городища, житла розташовані кількома групами, як і об’єкти на
райковецьких поселеннях, наприклад у Рашкові І [2].
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Основний тип житла – це квадратна або прямокутна напівземлянка,
стовпової і зрубної конструкції, площею 10-12 кв.м. Бувають і більші житла до 25 і
30 кв.м. Етнографічною особливістю житлових споруд волинцівсько-роменських
поселень можна вважати своєрідність печей. Вони майже усі вирізані в материковому
останці або в масиві спеціально принесеної спондилової глини, якщо піщаний
материк для цього був непридатний. І хоч цей тип печі не має тут місцевих коренів, а
був занесений на Лівобережжя безпосередніми нащадками склавінів – носіїв
Празько-Корчацької культури – із Волині, він фактично був тут єдиним.
Похоронний обряд на Волинцівському етапі відомий в основному за 17
безкурганними похованнями, відкритими Д.Березовцем на Волинцівському
могильнику [5, c. 9]. Незначна кількість поховань відома і на інших могильниках
(Сосниця), але вони менш виразні. Волинцівські поховання – урнові трупоспалення.
В урну засипалися кальциновані кістки, очищені від решток вогнища. В поховання
потрапляли й металеві предмети вбрання покійного, спаленого за межами
могильника. Поряд з урною ставилися горщики-стравниці, інколи гончарні.
Поховання здійснювалися у неглибоких ямах, засипаних зверху землею і прикритих
дерном. Отже, на відміну від Правобережжя, де процес витіснення плоских поховань
курганними в VII-VIII ст. набирав інтенсивності, слов’янське населення Лівобережжя
протягом усього волинцівського періоду курганних поховань не знало. Це також є
одним із свідчень того, що склавінське населення на цю територію заходить вже
наприкінці VII-VIII ст. коли провідними у склавінів були ще безкурганні поховання.
У кінці VIII-IX ст. на роменському етапі курганні поховання з
трупоспаленнями появляються і на Лівобережжі.
Серед інших синхронних слов’янських пам’яток Волинцівські поселення і
поховання виділяються і своєрідністю гончарної кераміки, яка в переважній
більшості житлових комплексів супроводить ліпний посуд.
Гончарний посуд на волинцівському етапі характеризується високими
технологічними якостями, своєрідністю форми та пролощеним орнаментуванням.
Він не має місцевих традицій у середовищі ранньосередньовічних слов’янських
старожитностей. Найбільш ймовірне привнесення його на волинцівські поселення з
регіону Салтівської культури алано-болгарським населенням що входило до
Хозарського каганату [4]. Тут відомі великі гончарні центри, які продукували цей
посуд [40, с. 118-157]. На Правобережжі така кераміка відома на Пастирському
городищі та інших пам’ятках пастирського типу.
В меншій кількості гончарно-салтівська кераміка відома на роменських
пам’ятках, а також в одиничних випадках і на Райковецьких поселеннях. На
культурні контакти волинцівсько, роменського та салтівського населення вказує
також наявність групи дворучних круглодонних амфор салтівського типу, відомих у
Подонні та в Криму.
На роменському етапі у Х – ІХ ст. на Лівобережжі почалось виробництво
місцевого посуду, обточеного на примітивному гончарному крузі. Він прикрашався
гребінцевидним штампом або у вигляді ланцюжка.
Основну групу кераміки на волинцівському і роменському етапах становили
ліпні кухонні товстостінні посудини, представлені горщиками, сковорідками та
мисками, що становлять близько 90% усього керамічного комплексу. Більшість їх
прикрашена пальцевими вдавленнями і нарізами по краю вінчика. Лише поодинокі
ліпні горщики з високими циліндричними вінчиками виготовлені за зразками
гончарних. Вони найчастіше служили урнами.
Переважна кількість товстостінних ліпних посудин знаходить собі аналогії в
комплексах Райковецької культури, типологічно зв’язаних з керамікою Празько –
Корчацької культури. Лише незначна кількість волинцівсько – роменських
біконічних горщиків виявляє риси, притаманні місцевому пеньківському
середовищу.
В. Петрашенко провела статистичний аналіз співвідношення керамічних
комплексів еталонних пам’яток сахнівського та волинцівського етапів з одного боку,
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та їх відношення до кераміки Райковецької і Роменської культур, з іншого.
Коефіцієнт подібності основних форм посуду виявився вражаючим. Подібність
основних форм посуду Монастирка, Канівського поселення, Сахнівки,
Житомирського Полісся, Ходосівки, Києва досягає 80-88%; Волинцівського
поселення, Житомирського Полісся, Ходосівки, Києва – 81-86%; Новотроїцького
городища, Житомирського Полісся, Пастирського городища, Стецівки – 80-81%.
Автор підкреслює що в усіх трьох групах присутнє Житомирське Полісся, тобто
класична кераміка Райковецької культури. Середній коефіцієнт подібності
керамічних комплексів – в межах 80-85%. Якщо врахувати що Русанова тим же
методом довела пряме переростання пам’яток Празько-Корчацької культури в
Райковецьку, то не можна не погодитися з обома дослідницями в тому, що населення,
яке створили Празько-Корчацьку і Райковецьку культури в процесі розселення та
асиміляції носіїв Пеньківської культури антів стало також основним творцем
Волинцівсько-Роменської культури [23, c. 230-237; 76, c. 196-199].
Не заперечуючи ранньої інфільтрації правобережних слов’ян в ареал
Пеньквіської, а пізніше і Волинцівсько–Роменської культур, В.Сєдов применшує
значення цього компоненту в процесах формування останньої. На його думку, до
цього часу ніким не підтриману, творцями Волинцівсько –Роменської культури були
вихідці із Самарського Поволжя – носії Пеньківської культури [35, c. 194-195].
В реконструкції Сєдова це виглядає так: частина слов’янського населення
Черняхівської культури в симбіозі з сарматами під тиском гунів наприкінці IV – на
початку V ст. переселилися з Північного Причорномор’я в далеке Самарське
Поволжя. Тут воно створило Іменьківську культуру. В кінці VІІ, на початку VІІІ ст.
носії Іменьківської культури вже зовсім в іншій іпостасі повертаються на
Лівобережне Подніпров’я і створюють Волинцівську культуру. Свою “гіпотезу” він
намагається обґрунтувати наявністю досконалого гончарного посуду як на пам’ятках
Волинцівської так і Іменцівської культури. І дійсно, в складі керамічного матеріалу
на Волинцівських пам’ятках є високодосконалий гончарний посуд, згаданий нами
вище, і виготовлені за його зразками ліпні пролощені посудини. Вони разом
складають від 5 до 10%, на окремих пам’ятках до 50% всіх керамічних виробів. Такі
ж, але поодинокі гончарні посудини зрідка зустрічаються і на деяких поселеннях
Іменьківської культури. Як відомо, цей посуд не виготовлявся ні на Волинцівських
поселеннях, ні, тим більше, на Іменьківських, де не виявлено ні одної гончарної
майстерні. Він характерний для Салтово-Маяцької культури Хазарського каганату,
звідки розповсюджувався на сусідні території. В усіх культурах, носії яких
знаходилися у сфері впливу Хазарського каганату, такий посуд присутній. Із цього
випливає, що він є етнічною ознакою лише для Салтово-Маяцької культури. На
пам’ятках інших культур в тому числі Волинцівсько–Роменської та Іменьківської –
це імпорт. В залежності від його кількісного співвідношення з місцевою керамікою
гончарний салтово-маяцький посуд визначає лише
інтенсивність хазарських
культурно-економічних впливів. Ніяких інших ознак, які б свідчили, що в основі
Волинцівсько – Роменської культури лежать іменьківські старожитності, немає. Їх не
приводить і В.Сєдов. Етнічна належність Іменьківської культури однозначно ще не
визначена. Ряд археологів співвідносить її з місцевим балтійським, угрофінським, або
болгаро-аланським населенням [53, с. 119-126]. Один із її дослідників П.Старостін
доводить, що населеня Іменьківської культури у VІІ ст. в основній своїй масі було
поглинуте Волжською Болгарією [42, с. 31-32].
Таким чином археологія засвідчує зв’язки Волинцівсько – Роменської
культури з місцевими та правобережними, попередніми і синхронними їй
старожитностями і їх відсутність з пам’ятками Іменьківської культури Поволжя.
Процеси етнокультурного розвитку північно-східної і південної груп слов’ян з
періоду великого розселення пішли різними шляхами.
У багатьох археологічних працях радянського часу, присвячених вивченню
етнокультурних процесів у Східній Європі VIII-X ст., були спроби співставити з
археологічними культурами літописні племена. Для племен північно-східної групи,
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що сіла на чужі різноплемінні субстрати, це вдається, для південно-західної, що має
місцеві підоснови – ні. Але в кожній спробі проглядаються достатньо чіткі
етнографічні відмінності між південно-західною і північно-східною групами,
закладені ще в попередні періоди. Це відповідає і їхнім діалектно-мовним
особливостям, в чому переконана більшість лінгвістів.
Вже О. Шахматов вважав, що після того, як східні слов’яни в VII-IX ст. з
дніпровсько-волинського регіону розселилися на великих просторах від Чорного
моря до Ільменського озера й від Карпат до Дону, їхня мова розчленувалася на три
великі діалектно-територіальні групи. «Руйнація східнослов’янских племен і їх мови
відноситься (у своєму поступовому розвитку) до VII і VIII ст.; ймовірно, до ІХ ст.
розпочинається (як завершення процесу) розпад єдиного російського племені на три
племенні групи: південну, північну та східну» [55, с. 25-36]. «Спільноруська прамова
(мається на увазі східнослов’янська – авт.) розпалася на три окремі говори, ще в добу
доісторичну – в кінці VIII чи на початку ІХ ст., і об’єднання всіх племен в одній
державі не могло привести до утворення однієї спільної народної мови» [55, c. 681].
Процеси становлення східних слов’ян О. Шахматов уявляв як поетапне їх
переселення із межиріччя Нижнього Дніпра і Пруту, де, на його думку, була їхня
перша прабатьківщина, і де виділилися праруси – анти, що прийшли на Волинь і
Середнє Подніпров’я. Тут, за О. Шахматовим, слов’яни ще не становили одної
етнографічної групи [54, c. 324-384]. Зрозуміло, що у світлі сьогоднішніх джерел,
зокрема археологічних, картина інша. Розселення слов’ян відбувалося із Північного
Прикарпаття на Дунай, а не навпаки. Крім того, нині документально встановлено, що
VI-VII ст.ст. це період антів та склавінів, а не “руського племені” і мова антів – це не
мова русів.
Концепція О.Шахматова була прийнята багатьма російськими лінгвістами та
істориками, і не тільки російськими. Правда, якщо М. Погодін та Ю. Готье вважали
антів предками усіх східних слов’ян, то М.Грушевський вважав їх предками лише
південно-західної групи слов’ян, тої Русі, що стала предком українського народу [10,
c. 158-166].
Г.Гірт східнослов’янські діалекти ділить на дві великі групи: малоруські на
півдні та великоруські на півночі. Заслуговують на увагу його спостереження за
процесами формування мовних відмінностей тих слов’янських груп, що в часи
міграції осідали на різні етнічні субстрати. Наприклад, відмінності між сербськохорватською і болгарською мовами він пояснює тим, що серби і хорвати поглинали
іллірійський, а болгари – фракійський субстрат [58, с. 121-125].
Аналізуючи історичний розвиток польської мови, Розвадовський розглядає її
як одну із небагатьох, що належать до сім’ї слов’янських мов, які своїм походженням
сягають праслов’янської епохи. “Польська мова, тобто збір діалектів, що разом
творять польську мову, успадковує разом з іншими слов’янськими мовами те, що
створили праслав’яни… Процес і виділення почався і тривав століттями, ще в часи
спільнослов’янські, коли всі пізніші слов’янські мови існували як більш-менш різні
говори і діалекти…” [62, c. 36]. Ця закономірність відноситься до кожної із
слов’янських мов.
Науково обгрунтовану позицію щодо зародження сьогоднішніх слов’янських
мов у праслов’янському мовному середовищі зайняв С.Смаль-Стоцький. Він вважає,
що “…українська мова являє собою тільки добуток дальшого розвитку
праслов’янської, колись дійсно говореної мови… переформування її діалекту
(говору) на спеціальний український лад, як усі інші слов’янські мови являють собою
перетворення праслов’янської мови (її говорів) на їхній питомий лад … Зарисовані
вже в цій добі діалекти і відтінки розробили опісля поодинокі слов’янські мови.
Розвиток північно-староруського і південностароруського вже в своєму
праслов’янському зародку пішов іншими шляхами… На перепоні правильному
розумінню і поясненню цих явищ стоїть фікція праруської мови” [38, c. 98-110].
С. Смаль-Стоцький приводить обгрунтовані докази, що заперечують існування
єдиної давньоруської мови.
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За фонетичними властивостями існування вже в києво-руський період двох
відмінних діалектів північного і південного допускав Т. Лер-Сплавінський та
Н. Трубецький.
Сьогодні існують різні точки зору лінгвістів та археологів на проблеми
східнослов’янської мовної і культурної єдності. Одні йдуть від єдності до розподілу
на діалектно-культурні групи, що зв’язано з процесами розселення слов’ян, інші
заперечують діалектно-племінну спільність у праслов’янському чи слов’янському
середовищі вже з самого початку [56, c. 193]. В.Седов на основі порівняння
археологічних культурних ареалів та мовних особливостей їхніх носіїв доходить
висновку, що “східнослов’янський єтнос був складним утворенням і включав в себе
племена кількох праслов’янських груп” [35, c. 360].
Складність проблеми єдності чи дезінтеграції східнослов’янських племінних
утворень в І тис. н.е., як їх розуміли різні дослідники, можна проілюструвати й
іншими прикладами. Так П.Третьяков вважав, що слов’янську спільність створили
ще племена Зарубинецької культури на рубежі ер, асимілювавши балтомовне
населення Верхнього Подніпров’я. Саме з Верхнього Подніпров’я в середині І тис.
н.е. вони розселяються на всі сторони світу, в тому числі і в Середнє Подніпров’я,
завершуючи етнокультурну карту, відому за Літописом [47, c. 153].
Ф. Філін то майже приєднується до гіпотези П.Третякова про загально
слов’янську спільність часів Зарубинецької культури в ІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е., то
декларує формування загальнослов’янської мови у VIII-IX ст. на великій території
Східної Європи, то говорить, що розселення слов’ян на великій території Східної і
Середньої Європи привело до роз’єднання загальнослов’янських мовних явищ. У
результаті на сході слов’янського світу утворилася особлива зона, де і виникла
східнослов’янська або давньоруська мова [50; 51, c. 29; 52]. Слід додати, що і
П.Третьяков не раз міняв свою точку зору на проблеми розвитку східних слов’ян.
О. Трубачов не хоче «круто покінчити… із східнослов’янською
давньоруською єдністю». Він дотримується концепції «складної єдності, що не
відмовляється від визнання давності діалектних відмінностей… не відміняючи
всеохоплюючої їх єдності» [48, c. 131-132].
Якщо “всеохоплюючу єдність” слов’ян чи праслов’ян розуміти в сенсі праслов’янські племена, слов’янські племена і народи, мови яких, безперечно, ближчі
між собою, ніж до мов неслов’янських сусідів (це спостерігається і в матеріальній
культурі), то з цією тезою автора, яка відповідає мовно-історичним реаліям, можна
погодитись.
Аналізуючи писемні джерела, Агатангел Кримський дійшов висновку, що за
браком писемних джерел “… достовірну історію малоруської (української – авт.,
терміни “української”, “українських” поставлені нами у дужках після термінів
“малоруської”, “малоруських” для уточнення змісту, якій виражають останні в
розумінні Агатангела Кримського) мови, а так само великоруської, доводиться
поневолі починати аж з ХІ ст., дарма, що чимало малоруських (українських) і
великоруських ознак готові були ще в ІХ ст.” [14, c. 23].
«Таким чином, – пише він, – усією сукупністю своїх ознак жива мова півдня
ХІ ст. стоїть посеред східного слов’янства цілком вже відокремлена. Мова
Наддніпрянщини та Червоної Русі ХІ ст. – це цілком рельєфна, певно означена,
яскраво індивідуальна лінгвістична одиниця; і в ній аж надто легко і виразно можна
пізнати прямого предка сьогочасної малоросійської (української) мови, бо ж вона має
вже в собі величезну частину сьогочасних малоруських (українських) особливостей”
[14, c. 31].
Г. Півторак вважає, що за “історичними, археологічними і лінгвістичними
матеріалами… спільнослов’янський період тривав приблизно до середини І тис.н.е.
Після розпаду праслов’янської етномовної спільності у VI-VII ст. почалося
формування східнослов’янських племен та їхніх союзів, подальша консолідація яких
на різних теренах Східної Європи призвела до формування українського, російського

65

та білоруського народів. З цього часу окреслились і тенденції формування
східнослов’янських мов” [25, c. 273].
Рішучу позицію щодо роздільності процесів формування українського та
російського народів і їхніх мов зайняв останнім часом О.Стрижак. Він вважає, що
“виникнення порівняльно-історичного мовознавства призвело до повного визнання
самостійності української мови, структурно-фонетично сформованої відповідно до її
історико-геополітичної суті, взаємозв’язків і контактів” [43, c. 55]. У статті “Нова
наукова концепція про окремі шляхи походження українського та російського
народів і їхніх мов” (1998) О.Стрижак приводить нові дані, які спростовують
“теорію” давньоруської чи праруської східнослов’янської спільної прамови. Він
приєднується до С.Маль-Стоцького і Г.Гартнера, які у праці “Grammatik der
ruthenischer (ukrainischen) Sprache” бачать підоснови української мови у
праслов’янській [37, c. 345].
Резюмуючи праці С.Смаль-Стоцького, О.Стрижак поділяє його думку, що
“діалект, від якого походить українська мова, сусідив із південнослов’янськими
(хорватськими, сербськими, словінськими, болгарськими) на півдні; білоруськими
(дреговичі, кривичі) на півночі; польськими, словацькими, чеськими на заході. У VIVII ст. ряд цих племен пішов з прабатьківщини, своєї дніпро-віслянської на південь,
захід і північ, а протоукраїнські, лишившись дома, трохи просунулися за Дніпро й на
південь і західні землі, покинуті сусідами, і стали центральнослов’янським народом.
Розселившись, слов’яни на новій батьківщині, розвивали старі традиції і нові
тенденції. Удержавнювалися, індивідуалізовувалися, виокремлювалися, творячи
власні структурно-семантичні риси” [43, c. 55]. Таку постановку питання про
формування окремих слов’янських народів та їхніх мов нині фундаментально
підтверджує археологія [2, c. 29-135].
Цікаві і важливі спостереження зробив румунський мовознавець
Е.Петровичі. Характеризуючи слов’янські топоніми на території Румунії і Молдови,
Е.Петровичі помітив зміну приголосних з “g” на “h”, яка, за даними лінгвістики,
відбувалася в середовищі склавіно-антських племен ще в часи їхніх
найінтенсивніших контактів з іраномовним населенням. Тоді вони разом входили в
одну спільну Черняхівську культуру ІІІ – початку V ст. Визначивши характер і
області топонімів слов’янського походження в Подунав’ї, румунський вчений дійшов
висновку, що слов’янське населення цих областей до його асиміляції румунами
говорило на одному із українських діалектів [60, с. 41-61; 61, с. 5-17].
Сам факт мовної спорідненості слов’янських топонімів у Подунав’ї, де
відомі змішані пам’ятки склавінів та антів V-VII ст. із діалектами української мови, є
одним із важливих та незаперечних підтверджень появи в різноплемінному
середовищі слов’янського світу зародків слов’янських народів, у цьому випадку –
українського. Усі наведені в попередніх розділах археологічні матеріали і короткі
висновки ряду лінгвістів незаперечно свідчать, що ніколи не існувало єдиної
праслов’янської, чи слов’янської, чи східнослов’янської спільноти, а завжди були
праслов’янські, слов’янські, східнолов’янські племена та їх об’єднання, “…живяху
каждо со своим родом и на своих местах, владеюще каждо родом своим”, як про це
говорить Літопис.
Північно-східну окраїну слов’янського світу слов’янські племена поступово
почали заселяти принаймні з V-VI ст. (Іменьківська культура), хоч окремі елементи
матеріальної культури слов’ян в балтському, а також угро-фінському середовищі
простежуються і в більш ранній час. На хронологічному зрізі VIII-IX ст. це вже були
слов’янські племінні об’єднання і їхні групи з виразними рисами своєї матеріальної
культури і мови.
На відміну від південно-західних племен, що у VIII-X ст. формувалися в
межиріччі Дніпра і Дністра на основі місцевого склавіно-антського населення, де
домінуючими виявилися спільні риси матеріальної культури, на нових землях
культура слов’ян отримувала нове етнічне забарвлення залежно від складу
субстратних груп. В результаті поглинення слов’янами неслов’янських субстратів
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фактично формувалися нові етнічні групи. За археологічними матеріалами
спостерігається виразна закономірність, яка полягає в тому, що етнографія
слов’янських племінних об’єднань VIII-X ст. втрачає багато своїх первісних рис,
засвоюючи елементи місцевих культур. Довгі кургани кривичів, сопки ільменських
словен та ін. яскрава тому ілюстрація. Все це відповідає і мовним особливостям
слов’янського світу.
Важливим питанням етнокультурної карти Східної Європи кінця І тис. н.е. є
визначення культурних ознак згаданих Літописом племен та їхніх союзів. Їх вважали
територіальними об’єднаннями (С. Середонін, В. Ключевський), окремими
етнічними або етнографічними групами (М. Грушевський, О. Шахматов, О. Спіцин),
політично-географічними утвореннями (М.Барсов та ін.). У свою чергу А. Сміленко
та В.Сєдов за Б.Рибаковим вважають, що літописні племена – це етнополітичні та
територіальні об’єднання [40; 34, с. 269-273]. Виходячи із сучасних археологічних
джерел, можна вважати, що вони відображають великі етнополітичні об’єднання, та
утворюють великі етнокультурні масиви певних груп літописних племен – своєрідні
напівдержавні структури. Це стосується, зокрема, Райковецької культури, яка
покриває все Правобережжя від Дніпра до Західного Бугу і Сяну, де, за Літописом,
жили дуліби-бужани-волиняни, деревляни, хорвати, тиверці, уличі, більша частина
полян. Останні разом із сіверянами становили одну етнокультурну, мовну і політичну
группу, яка і економічно тяжіла до Придунав’я на відміну від північно-східної групи
слов’ян, що разом із балтами і фінами була зорієнтована на Балтику.
Огляд літописних племен почнемо з Дніпровського Лівобережжя. На лівих
притоках Дніпра Літопис розміщує сіверян. “…А другі ж сіли на Десні, і по Сейму, і
по Сулі і назвалися сіверянами [15, c. 3]. Їм відповідає Волинцівсько-Роменська
культура кінця VІІ-Х ст. як в географічному так і хронологічному вимірах.
Дослідники визначають межі сіверянських пам’яток по середній течії Десни, Сейну і
верхній течії Сули, що збігається з літописними даними. Основні міста сіверян – це
Новгород Сіверський, Путивль, Рильськ та інші (28). Досить грунтовно вивчені і
городища: Опошня – предтеча сьогоднішньої Полтави, Новотроїцьке та Битиця [16;
44, c. 125-134]. І.Ляпушкін звернув увагу на безпосереднє сусідство і типологічну
близькість пам’яток Волинцівсько-Роменської та Райковецької культур.
У складі волинцівських пам’яток присутні елементи Салтово-Маяцької
культури. Вони вказують на впливи Хозарського каганату, якому сіверяни платили
данину. Останні зустрічаються і на роменських пам’ятках, наприклад, городищі
Новотроїцькому, але в меншій кількості. У монографії “Дневнерусская народность”
В.Сєдов, на місце літописних сіверян намагається поселити русів, які ніби-то
утворили тут “руський каганат” [32].
Першу спробу посадити на правобережжі Середнього Дніпра
“народотворчих” та “державотворчих” русів, які поглинули всі інші
східнослов’янські племена і відкрили шлях до утворення східно-слов’янської єдності
і давньоруської народності зробив Б.Рибаков, про що сказано вище. Наступні
археологічні та лінгвістичні розробки з використанням нових джерел поставили під
сумнів схему Б.Рибакова, за якою згаданий Йорданом рід сарматських росомонів
перетворюється у слов’янських полян-русів [2, c. 55-69] В.Сєдов тепер це робить на
інших археологічних та історичних джерелах. Він переносить регіон надуманого
руського племені і його каганату на Лівобережжя до північно-західних границь
Хозарії. Що стосується археологічних джерел, то вище вже нами доведено повну
відсутність даних, які б свідчили про перехід слов’яно-сарматського Черняхівського
населення з Придніпровського Причорномор’я у Самарське Поволжя, як і його
повернення на Дніпровське Лівобережжя. Схема: Черняхівська – Іменьківська –
Волинцівська культури, носіїв яких примушують з Північного Причорномор’я
пересилитися у Верхнє Поволжя, щоб там обрусіти, а потім заняти Подніпров’я, з
точки зору типології вказаних пам’яток, не витримує жодної критики.
Тепер звернемося до історичних джерел, які нібито дозволяють вже не
полян, а сіверян зробити частиною русів і помістити в ареалі Волинцівсько-
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Роменської культури “руський каганат”. В.Сєдов використав для цього журнал
спостережень франкського уряду за етно-географічною ситуацією у Північному
Подунав’ї. Він відомий у літературі як “Опис міст та областей північного Дунаю”,
іменований “Баварським географом”. Дослідники журналу, зокрема О.Назаренко,
О.Пріцак, О. Трубачов, Й. Геррманн, вважають його першою згадкою про русів
(Rurzi) в латино-германському варіанті, що не викликає сумнівів [7; 20; 27, с. 40-45;
49]. Найбільш широко опрацював це джерело О.В.Назаренко. Він датує його другою
половиною ІХ ст. [20; с. 15-42]. Таким чином цей документ дійсно синхронний
Волинцівсько-Роменській культурі в широких хронологічних межах. Якщо
Волинцівсько-Роменську культуру розглядати як два етапи або дві окремі культури,
то на другу половину ІХ ст. припадає її Роменський етап. Отже, “Баварський
географ”, як історичне джерело корелюється не з Волинцівським, а Роменським
етапом. Між ним та Іменьківською культурою існує хронологічний розрив у 100-150
років. В цей період IX ст. тут появляється місцевий гончарний посуд, а кількість
гончарної високоякісної імпортної Салтово-Маяцької кераміки, на якій будує свою
концепцію В.Сєдов, зменшується до мінімуму. Втрачаються ті культурні риси, що за
В.Сєдовим мають поєднувати пам’ятки Іменьківської та Волинцівської культур.
Із списку етнообластей (civitates) обираються ті, які відносяться до
східноєвропейського ареалу. Серед них Caziri (хозари), після яких вписані Ruzzi
(руси), після них Forsderen, Liudi, Fresiti. За послідовністю назв у списку В.Седов
поселяє русів в ареалі Волинцівської культури на північний захід від Хозарського
каганату. Forsderen і Liudi читаються ними як одне складне слово з
давньоверхньонімецької – Foristariliudy і вважаються деревлянами (лісними людьми),
хоч існують й інші трактування, де об’єднані Forsderenliudi читаються як керуючі
люди; Fresiti (за Й.Геррманном – з давньоверхньонімецької мови Freisassen – “вільні
люди”), тобто, на думку В.Сєдова, мешканці поля – поляни. Правда, тут є одне
неузгодження. Як відомо, літописні поляни займали регіон, що лежить між
деревлянами і Волинцівською культурою, що не відповідає послідовності списку.
Крім того, і Forsderen, i Liudi, i Fresiti – це за списком “Баварського географа” окремі
назви етнообластей, тому їх інтерпретацію В.Сєдовим слід вважати некоректною, а
місце на карті Східної Європи можна і навіть слід вважати невизначальними.
Й.Геррманн вважає, що етнообласті зафіксовані відповідно до напрямів
торгових шляхів. Отже етнообласті Ruzzi, Forsderen, Liudi, Fresiti знаходяться у нього
між хозарами (Caziri) та уграми (Ungare) в Причорномор’ї, тобто південніше від
регіону Волинцівської культури.
Дещо по іншому представляє собі список civitates “Баварського географа”
О.Назаренко, і вже зовсім інакше читає його О.Пріцак.
О.Назаренко, як і Г.Ловмянський, Й.Геррманн та ін., розділяє етноназви на
групи за торговими магістралями. Він зводить їх до чотирьох груп, позначаючи
цифровою нумерацією. І-а група з першої частини списку (№ 3-17) веде свій перелік
з півночі на південь вздовж границі Франкської держави; 2 – Сілезько-Лужицька
група (№ 54-64); 3 – група, що відповідає балтійсько-волзькому торговому шляху (№
42-48) з можливим північно-причорноморським продовженням (№ 49-53). Через
велику кількість неідентифікованих назв ще одна велика центральна група civitates
(№ 18-40) не може бути підведена під будь-яку закономірність. Для нашої теми
найважливішою є третя група civitates, прив’язана до балтійсько-волзького торгового
шляху. За О.Назаренком, сюди входять етнообласті від назви Прішани (Prissani) до
назви Угри (Ungare). Ідентифікація трьох перших не зовсім ясна, але серед них
вписана назва Bruzi (Пруси), тому їх локалізація на північному торговому шляху
допустима. Четвертий за порядком списку етнікон Вісунбейри (Vuizunbeire)
приблизно визначається О.Назаренком як весь. Отже його відношення до балтійськоволзького шляху також зрозуміле. (В.Седов цей етнікон визначає як (волиняни?)).
Безсумнівно, з волзьким шляхом зв’язані Caziri (хозари). Між ними та уграми
(Ungare), що у ІХ ст. кочували в Причорномор’ї, стоять у списку Ruzzi (руси),
Forsderen, Liudi, Fresiti, Seravici, Lukolane. Усі спроби ідентифікації останніх п’яти
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етніконів, на нашу думку, безуспішні. Навіть Lukolane, якщо їх співвідносити з
лучанами, випадають із групи, поєднаної назвами хозар та угрів. Тому визначати за
ними локалізацію русів, перетворивши останніх на Руський каганат, як це робить
В.Седов, недопустимо. Отже, через неможливість їх однозначної ідентифікації вони
ніяк не можуть служити історико-географічними реперами.
О.Пріцак, який присвятив багато сторінок праці “Походження Русі”
лінгвістичному та історичному аналізу “Баварського географа” як джерела, повністю
заперечує, що тут йдеться про слов’янських русів із Середнього Подніпров’я. На
його думку, в останній чверті VIII ст. цю назву перенесла до Північно-Східної
Європи Рутено-фризько-норманська торговельна компанія, що сформувалася в Галії
під назвою “Русь”. Саме цих русів фіксує “Географ Баварський”, що складений в
імперії Каролінгів [27, c. 45].
Таким чином, список етнообластей, де велика кількість етніконів не
піддається перевірці і не може бути визначена, дуже ризиковано, а то й просто
недопустимо
ставити
в
основу
відповідальних
історико-археологічних
реконструкцій.
Вже сам факт того, що В.Седов поселяє русів IX ст. у лівобережжі
Середнього Подніпров’я, Й.Геррманн та О.Трубачов – в АзовськоПричорноморському регіоні, а О.Пріцак – у регіонах, де діяла Рутено-фризьконорманська торговельна компанія, говорить про рівень невизначеності “Баварського
географа” як історичного джерела. Якщо вважати ймовірною спробу О.Назаренка
зв’язати ідентифіковані етнікони пруси, хозари, руси, угри з балтійсько-волзьким
торговим шляхом (навіть при тому, що він повертає в сторону Причорномор’я), то з
цього ніяк не випливає, що руси середини ІХ ст. – це слов’яни, і що жили вони в цей
час до приходу норманських князів Рюриковичів у Середньому Подніпров’ї. Це
настільки ж очевидно, як очевидно, що виникнення Волинцівсько-Роменської
культури ні в якій мірі не зв’язано з приходом в регіон Дніпровського Лівобережжя
населення з Поволжя, і що саме воно тут стало русами.
Таким чином археологічні і писемні джерела суперечать спробам помісити у
Лівобережжі на місце сіверян “Каганат русів”.
На Правобережжі між Дніпром, Припяттю і Дністром об’єднавчі процеси
мають більш реальні обриси. Тут, починаючи з VII ст., в складі склавінів
утворюється міжплемінне об’єднання дулібів. Літописець згадує дулібів,
розповідаючи про напади на них аварів в часи візантійського імператора Іраклія (610641). “… Си же обри воеваху на словенех и примучиша дулебы, сущая словени, и
насилия творяху жонам дулебским”. (Ипатьевская летопись, 1962, С.10). Про напади
аварів на дулібські землі згадують й інші більш ранні джерела, зокрема “Хроніка
Фредегара” [31, c. 48]. Дуліби, а за ними волиняни і бужани займали територію
Західої Волині і Верхнього Подністров’я. Вона окреслюється топонімами, похідними
від назви “дуліби”. Їм відповідають пам’ятки кінцевого етапу Празько-Корчацької та
раннього етапу Райковецької культури, розташовані в цих областях. Як відомо,
Райковецька культура покриває територію всіх літописних правобережних племен:
дулібів-волинян-бужан, що є назвами одної племінної групи, деревлян, полян, уличів,
тиверців і хорватів. Все це дозволяє зробити висновок, що на правобережжі Дніпра
існувало етнокультурне племінне об’єднання, у яке вони входили.
В.Ключевський, Б.Греков, Л.Нідерле, М.Державін та ряд інших дослідників,
спираючись на писемні відомості арабських авторів, зокрема аль-Масуді, про плем’я
валіняна, яке мало свого князя і якому віддавна підкорялися інші слов’янські
племена, не сумніваються в тому, що, починаючи з VI ст., на території Волині і
Прикарпаття існував великий племінний союз східнослов’янських племен, що
об’єдналися навколо племені дулібів [13, c. 103-104; 9, c. 442-443; 21, c. 173-177; 11,
c. 14-15]. В.Ключевський пише, що в Прикарпатті в VI ст. “…ми застаємо великий
племінний союз під керівництвом князя дулібів… Цей воєнний союз і є факт, який
можна поставити на самому початку нашої історії. Вона почалася у VI ст. на самому
краю, в південно-західному кутку руської рівнини, на північно-східних схилах і
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передгір’ях Карпат” [13, c. 103-104]. Початковим етапом державності східних слов’ян
це об’єднання називають В.Мавродін і Б.Греков [17, c.62; 9, c.29]. Відкриття у с.
Зимному Володимир-Волинського району ранньослов’янського городища VI-VII ст. з
великою кількістю металевих знахідок і слідів їх місцевого виробництва
підтверджують
висновки
істориків.
Покищо
інших
слов’янських
ранньосередньовічних городищ, які б існували раніше VII ст., немає. Є всі підстави
вважати зимнівське городище центром найбільш раннього східнослов’янського
дулібо-волинського об’єднання. Воно було недовготривалим і розпалося, очевидно,
під ударами аварів, так і не досягнувши своєї державної завершеності. Спорідненість
племен, що до нього входили, ілюструється єдиним етнокультурним простором,
заповненим пам’ятками Празько-Корчацької та Райковецької культур, що
виростають одна з одної.
Спроба
окремих
польських
істориків-медієвістів
(Р.Якимовича,
С.Кучинського, Й.Скжипека, Ф.Персовського) підмінити дулібський союз
правобережних племен об’єднанням віслянських лендзян у світлі нових
археологічних відкриттів зазнала невдачі [2, c.123-125].
У світлі нових археологічних джерел не витримали критики і спроби
підмінити дулібське напівдержавне утворення царством антів або князівством полян,
що нібито представлені Черняхівською культурою.
Після того, коли було встановлено, що пам’ятки V - VII ст. н. е., зокрема,
Празько - Корчацької культури склавінів та Пеньківської культури антів, на території
українського лісостепу у середині V ст. н. е. міняють попередні черняхівські
старожитності, і проблема так званого царства антів, відпала. Високорозвинута
багатоетнічна Черняхівська культура, що у другій чверті I тис. н. е. становила
провінціально - римську переферію, після гунського розгрому у 375 р. поступово
припиняє своє існування. Германські готи та іраномовні алами і деякі інші сарматські
племена, що разом із слов’янами і фракійцями становили її основу, відходять у
Подунав’я і далі на південний захід. Їх місце у Приазовсько - Причорноморських
степах на багато століть займають тюрські племена. У лісостеповій частині на руїнах
Черняхівської культури у середині V ст. н. е. утворюється нові слов’янські культури,
Празько - Корчацька культура склавінів і Пенківська культура антів.
Остання, на відміну від Черняхівської культури, яка розвивалася поряд з
провінціально - римською цивілізацією і під її впливом, за своїм економічним і
культурним розвитком не переходить рівня племінних, чи міжплемінних утворень, у
яких лише зароджуються ознаки державності. Разом з тим, наявність
багаточисельних
пам’яток ранньосередньовічних слов’янських культур, що
датуються серединою V - VII ст. н. е. зводять до нуля усі спроби протягнути
існування Черняхівської культури до VII ст. включно. Крім того, за Йорданом
напівдержавне утворення, представлене Черняхівською культурою середини III початку V ст. очолювали готські «Королі» з роду Амалів, що ніяк не в’яжеться з
царством антів. Лише після розгрому готів гунами, Бож - Князь антського союзу
племен почав боротьбу проти ослаблених готів, але був переможений та страчений.
Таким чином, за писемними й археологічними джерелами першим і до виникнення
Києво - руської держави єдиним державним утворенням східнослов’янських племен,
хоч і не завершеним був дулібський союз, племен на території від Західного Бугу до
Дніпра, де жили склавіни. До нього у VI - VIII входили усі літописні правобережні
племена, в тому числі і поляни, представлені в археологічному виразі Празько Корчацької Райковецькою культурами склавінів і їх безпосередніх нащадків. Саме в
цьому регіоні відкритті численні топоніми «дуліби» або похідні від них. На території
антів, визначеної за пам’ятками Пеньківської культури їх не має.
На схід від дулібів-волинян на території Східної Волині Літопис поміщає
деревлян “…Зане седоша в лесех”. У 945 р. вони вбили київського князя Ігоря, який
переборщив з даниною. Очевидно, деревляни, які раніше входили у дулібо-волинське
об’єднання, у Х ст. ще користувались статусом в якійсь мірі незалежного племені.
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Княгиня Ольга, дружина Ігоря, жорстоко помстилася за чоловіка, спаливши
їхнє головне місто – Іскоростень. Їхні поселення та курганні поховання належать до
Райковецької культури.
На окрему увагу серед племен, що входили у дулібське племінне об’єднання,
заслуговують хорвати, які після його розгрому аварами утворюють у Прикарпатті
окремий племінний союз. Навіть їхнє найменування деякі дослідники (М.Смішко)
пов’язують з Карпатами. Археологічно вони, як й інші племена південної групи,
представлені пам’ятками Райковецької культури.
Розміщення топонімів, утворених від етноніму “хорвати” вказує, що вони
були безпосередніми сусідами дулібів і займали не тільки Північне але й Південне
Прикарпаття. В цих областях, як і на Волині і Подністров’ї, відкриті пам’ятки
Празько-Корчацької культури, які наприкінці VII-VIII ст. переростають в
Райковецьку культуру. Хронологія цих пам’яток показала, що їх поширення
спрямоване із Верхнього і Середнього Подністров’я у Посання, Південне Повіслення
і на Південні схили Карпат. Це спостерігають і польські археологи [59, с.30-43].
Разом з тим, у польській літературі переважає тенденція до виділення
ранньосередньовічних пам’яток Верхнього Повіслення в окрему групу, яку нерідко
зв’язують із західнослов’янськими лендзянами. Такі спроби археологічно не
виправдані. Хорвати зберігали статус окремого племені до часів Володимира
Святого.
Крім східнослов’янських хорватів, Літопис називає, разом із сербами та
хорутанами, південне відгалуження – білих хорватів, які переселилися на
Балканський півострів. Відомі також чеські хорвати. Л.Нідерле та В.Седов зв’язують
це переселення з навалою аварів в 560 р. [34, с.125]. Протягом останніх років
І.Корчинський досліджував велике обнесене валами і ровами городище Стільсько на
Львівщині, яке могло бути одним із центрів східних хорватів. Очевидно, і в с.Крилос
над р.Луквою існувало хорватське городище, на місці якого був заснований Княжий
Галич. Поряд з Галичем над Дністром, Б.Томенчук розкопав хорватське городище
Буківна.
Географія хорватських городищ і могильників значною мірою збігається з
тим регіоном Прикарпаття і Подністров’я, який пізніше іменувався Галицькою
землею.
У межах ареалів Празько-Корчацької та Райковецької культур знаходились
правобережні поляни, уличі і тиверці.
Археологічні матеріали не дозволяють підмінити дулібо - волинське
племінне напівдержавне об’єднання і князівством полян, яке на думку М.
Брайчевського, що суперечить літописним даним, поглинуло племена уличів,
тиверців, хорватів, бужан, дулібів, волинян. Саме ці правобережні племена разом з
полянами входили у дулібський союз. Разом з тим, відповідно до Літопису, після
розпаду дулібського союзу, поляни відіграли важливу об’єднавчу державотворчу
роль. Це в археологічному відношенні підтверджується великою кількістю багатих
скарбів сконцентрованих в середньодніпровському регіоні навколо Києва, де за
Літописом жили поляни. Вони засвідчують існування значної і добре організованої
полянської дружини, а також купців і ремісників здатних до нагромадження багатств,
необхідних для функціонування державних інститутів.
Поляни серед східнослов’янських племен займають особливе місце.
Літописець, а за ним ряд істориків і археологів-славістів виділяють полян як
державотворців. Вони побудували величний град Київ на дніпровських горах і брали
безпосередню участь у створенні Київської держави. Поляни користуються
особливою симпатією літописця. Вони “мужі мудрі і смислені”, дали перших
київських князів – Кия з його братами Щеком та Хоривом, сестрою Либіддю. Кий
був прийнятий з почестями візантійським імператором у Константинополі. Навіть
першу данину Хозарському каганату поляни дали мечами. Це було натяком на те, що
останні згодом платитимуть самі данину полянам. Так воно і сталося, підсумовує
літописець. Б.Рибаков поміщає полян на правому березі Дніпра між деревлянами та
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уличами [28, c. 85]. Літопис ніяких географічних орієнтирів не дає. А може це
невипадково? Може і не було таких орієнтирів? У літописі сказано лише “… сіли по
Дніпру і називалися полянами… бо в поле седяху” [15, c. 2]. Але у Літописі також
знаходимо рядки, де сказано, що поляни жили в “…лесєхъ на горахъ над рекою
Днепрсъкою”.
Якщо звернутися до археологічних даних, можна пересвідчитися, що на
Правобережжі в районах, де повинні жити поляни, поселення, городища та курганні
поховання VIII-X ст. становлять повну аналогію всім іншим пам’яткам Райковецької
культури. Тобто правобережна культура полян є складовою частиною цієї культури, і
лише літописні дані уточнюють, що десь біля Києва і в Києві жили не тільки
деревляни і сіверяни, а й поляни. Відкрите на Старокиївській горі чотирикутне
житло-напівземлянка VI ст. з піччю-кам’янкою нічим не відрізняється від жител на
поселеннях типу Корчака, що знаходяться на деревлянській землі. Складається
враження, що перше слов’янське поселення в Києві було закладене ще деревлянами.
Але поляни укріплюють його і перетворюють у городище. На відкритих
лівобережних поселеннях під Києвом спостерігаються включення елементів
Салтівської культури, що вказує на змішаність полян з болгаро-хозарами. Такі
пам’ятки під Києвом відомі і на правому березі Дніпра, поряд з Пастирським
городищем. Остання є прикладом болгаро-слов’янського симбіозу.
Варто звернути увагу і ще на один аспект. Літописні тексти, що відносяться
до полян, рясніють похвалами щодо їхньої шляхетності і вартих наслідування
традицій, протиставляють їх усім іншим східнослов’янським племенам, які жили
“подібно до звірів”, “по-скотськи” і “їли все нечисте” [15, c. 8-9].
Вже на 14-й сторінці Літопису його автор обирає з-поміж
східнослов’янських племен саме полян, щоб сказати, що вони, хоч нині, тобто в ХІ
ст., звуться “Русь”, такі ж слов’яни, як і ті, що сиділи “по Дунаю: і морави, і чехи, і
ляхи”. “…Був же один народ слов’янський” [15, c. 14). Отже, поляни особливі серед
східнослов’янських племен, але вони все ж таки слов’яни, хоч і “прозвашася руссю”
[22, c. 23]. Звідси випливає, що літописець чомусь вважав за потрібне спеціально
доводити слов’янство полян. Чи не тому, що вони “прозвашася Руссю”?
М.Грушевський справедливо вважав, що в Х-ХІ ст. полянська земля була
невеликою. Очевидно, не більшою вона була і у VIII-IX ст. На північному заході її
крайніми містами були Білгород на Ірпіні та Вишгород на Дніпрі, на півдні – Родень
в гирлі Росі, на сході поляни займали вузьку смугу на лівому березі Дніпра. У VI ст.
тут жили анти, представлені поселеннями Пеньківської культури, які вже у VII-VIII
ст. внаслідок інфільтрації сюди склавінів заміняються на Правобережжі пам’ятками
Празько-Корчацької і її наступниці Райковецької культури, на Лівобережжі
спорідненої їй Волинцівсько-Роменської. Тому цілком логічним можна вважати
включення полян до дулібського племінного союзу. Але якщо в VII-VIII ст. південну
племінну групу слов’ян очолювали князі дулібів-волинян, то в ІХ ст. цю роль взяли
на себе поляни.
Якраз на цей регіон, і саме на VII- початок VIII ст. припадає значна кількість
скарбів, що є безперечним свідченням появи прошарку елітних людей –
дружинників, купців, ремісників, здатних до державотворчої діяльності. Знахідки
скарбів мартинівсько-трубчівського типу займають дещо ширшу територію, де у
VIII-X ст. сиділа ще й частина сіверян і радимичів. Але саме полянська верхівка за
Літописом виділялася особливою активністю, очоливши відносини південних
східнослов’янських груп з хозарами, а в ІХ ст. – з норманами. Може,
непримиренність до хозарів, яким поляни і сіверяни платили данину і прийняття
полянами в Києві норманських князів, виразником інтересів яких був автор Літопису,
викликало його особливо прихильне ставлення до полян.
Отже поляни – це не стільки етнічно-територіальне, як соціально-політичне
об’єднання середньодніпровських слов’ян, до скаду якого входили представники
сусідніх племінних груп, а також, судячи з характеру скарбів та наявності
салтівських елементів матеріальної культури, якась невелика група номадів. Але
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поляни – це не руси, ім’я яких вони отримали лише після приходу в останній чверті
ІХ ст. в Київ норманської династії князів Рюриковичів. “… Поляне еже ныни (тобто в
кінці ХІ ст., автор) зовомая русь” [22, с. 20].
Окрему групу складали північно-східні літописні племена, що поступово
освоювали землі балтів та угро-фінів.
Вже на Волинцівському етапі якісь групи сіверянського населення поступово
починають заселяти райони Придоння та Оки. Вони привносять сюди свої прийоми
домобудування та керамічного виробництва. Змішуючись з місцевим неслов’янським
населенням, слов’янізуючи його, вони утворюють тут нові етнокультурні племінні
групи “донських слов’ян” та літописних вятичів. В основі племені вятичів лежить
поступово слов’янізований угро-фінський субстрат Мощинської культури. Якщо в
житловому будівництві на поселеннях і керамічному матеріалі місцеві традиції
проявляються досить слабо, то в похоронному обряді вони домінують. На відміну від
Волинцівсько-Роменської культури сіверян, де курганні поховання, що відображають
похоронну традицію волино-дністровської групи слов’янських племен, появляються
лише в ІХ-Х ст., тут курганна традиція інша. Вона сприймається прибульцями від
мощинського субстрату уже в VIII ст., тобто тут кургани появляються раніше, ніж у
Роменській культурі. Крім того, кургани вятичів характеризуються багатством
речового інвентаря і наявністю зрубних камер, що також суттєво відрізняє їх від
поховань південної, української групи племен. Вятицькі жіночі поховання позначені
наявністю в них семилопатевих підвісних скроневих кілець, відсутніх у похованнях
сіверян, що у якійсь мірі визначають їхню племінну територію.
Етнографічне обличчя радимичів на Сожі, де вони появляються вже у ІХ ст.,
визначається поєднанням місцевих балтських і привнесених слов’янських елементів
матеріальної культури. Це вказує на змішання місцевого балтського субстратного
населення і слов’янських переселенців. Поки що не встановлено регіону, звідки
останні прибули. У Літописі вказується на прихід радимичів “от ляхов”, але
археологічними матеріалами це повідомлення не підтверджується.
Поселення і городища радимичів ще зберігають риси, близькі до Боршівської
культури. Курганний обряд та матеріал поховань мало чим відрязняється від своїх
балто-слов’янських сусідів. Свеєрідними, власне радимицькими, можна вважати
семипроменеві скроневі кільця, що були жіночими прикрасами. “В курганній
культурі радимичів більшою мірою, ніж в інших місцях давнього балтського ареалу,
проявляються балтські елементи” [35, c. 368]. Серед них – шийні гривни,
зіркоподібні пряжки, кістяні підвіски у вигляді качечок, прикраси з кінцевим
оформленням у вигляді зміїних голівок та інші. До місцевих балтських традицій
В.Седов справедливо відносить звичай хоронити покійників головою на схід. Ця
обрядність, що відбиває традиції балто-слов’янського симбіозу, властива і
дреговичам та кривичам [33, c. 134-170].
Племінна група кривичів, “иже седятъ на верхъ Волги, и на верхъ Двины, и
на верхъ Днепра” (22, с.13), включала в себе ряд дрібніших, не названих літописцем
племен. Вони у VIII-X ст. вже обжили названі літописцем райони, що раніше
належали неслов’янському населенню. Їх основою були племена, котрі в VI-VII ст.
представлені псковськими довгими курганами, що розвивалися тут без будь-яких
змін. В ІХ-Х ст. довгі кургани були замінені напівокруглими з одним-двома
похованнями за обрядом кремації. Інгумації тут появляються лише в кінці Х-ХІ ст.
Смоленсько-полоцькі кривичі, основу яких склало населення ТушемлянськоБанцерівської культурної групи, були окремим племінним утворенням, яке склалося
в результаті слов’янизації балтського населення [35, c. 369]. Центром смоленських
кривичів вважається поселення в Гніздові під Смоленськом з великим курганним
могильником. На могильнику виявлено поховання представників різних етнічних
груп населення, у тому числі і норманів. Цей пункт відігравав велику роль як
торговельно-ремісничий центр на торгових шляхах у Константинополь.
Своєрідну окрему північну групу становили ільменські словени. Літопис
вказує: “Словени же седоша около озера Ильменя, и прозвашася именем своим” [22,
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c. 11]. Очевидно, “своє ім’я” виділяло їх, не давало загубитися серед моря чужого
фінського місцевого населення.
Похоронними пам’ятками Ільменських словен були сопки, які пізніше
замінюються, очевидно, в процесі слов’янізації місцевого населення звичайними
курганами з округлою кам’яною обкладкою в основі.
Ця деталь перейшла до круглих курганів від сопок. Існують різні точки зору,
звідки слов’янське населення прийшло на Ільмень. Одні припускають південне
походження ільменських словен, інші – західне. Г.Смирнова, вивчаючи ліпну
кераміку із Новгорода, дійшла висновку, що на озеро Ільмень приходить населення із
Балтійського Помор’я [39, c. 17-22]. Це підтверджують й інші дослідники, які
вказують на наявність балтійських комплексів ІХ-Х ст. не тільки в Новгороді, а й в
Старій Ладозі, в містечку на Ловаті, Пскові та інших пунктах [6, c. 89; 8, c. 44; 25, c.
158]. В.Седов розцінює речові матеріали із курганів як свідчення того, що у складі
міграційних потоків у ранній період були “… також скандинави і вихідці з
прибалтийського середовища” [35, c. 372]. Новгородські сопки, на його думку,
залишені слов’яно-фінським населенням.
Відомі поселення ільменських словен (Коліно, Нові Дубовники, Прость та
ін.). Житла переважно наземні, керамічні комплекси мають форми, близькі до посуду
типу Суків-Фельдберг. Деякі засновані у VIII-IX ст. городища в районі ільменських
словен поступово перетворюються у великі торговельно-ремісничі центри. Одним із
перших таких центрів стає Ладога. Наприкінці ІХ ст. в ній будується кам’яна
фортеця. У Ладозі відкрито значну кількість наземних жител з сіньми і печамикам’янками, які нагадують як слов’янське, так і фінське домобудування. У ІХ-Х ст. у
Верхньому Поволхов’ї існувало так зване Рюрикове городище, що було воєнноадміністративним і торгово-ремісничим центром. За 2 км від нього на початку Х ст.
виникає м.Новгород, що стало великим центром торговельних зв’язків з
навколишніми і далекими землями. Історична роль Ладоги і Новгорода в формуванні
північно-східної групи слов’янства і її зв’язків із фінськими та скандинавськими
народами незаперечна.
У другій половині І тис.н.е. завершується перший етап заселення східними
слов’янами Північно-Східної Європи. Деякі її регіони були освоєні ще в VI-VII ст.,
інші – у VIII-X ст. Серед перших знаходиться регіон на північ від Прип’яті, де
Літопис згадує дреговичів, що “…сіли межи Прип’яттю і Двиною”. В останній своїй
монографії В.Седов дреговичів зв’язує з південною східнослов’янською групою,
навіть включає їх до племінної групи дулібів-волинян [35, c. 360].
У VI-VIII ст. на етапі Празько-Корчацької культури і її переростання в
Райковецьку, слов’янські пам’ятки на північ від Прип’яті справді мало чим
відрізняються від пам’яток типу Корчака. Лише в наступні століття в міру заселення
слов’янами більш північних регіонів теперішньої Білорусі, де вони змішувалися із
місцевими балтами, починають дещо виразніше проявлятися етнографічні риси (в
житловому будівництві, ліпній кераміці, прикрасах), які виділяють дреговичів як
окрему племінну групу. Тобто матеріальна культура цієї групи слов’ян пронизується
балтськими елементами, що відповідає закономірностям, властивим іншим
слов’янським племенам, які зайняли в процесі свого розселення території, де жила до
їх приходу чужа неслов’янська людність. Тут слід відзначити, що інфільтрація
слов’ян у Верхнє Подніпров’я, судячи з археологічних даних, почалася дуже рано, з
періоду Зарубинецької і Київської культур, і завершилася у ранньому середньовіччі.
Проте довгий час ті райони дреговичів, як і радимичів, придонських слов’ян, а навіть
вятичів, які прилягали до території волинян і сіверян, зберігають етнографічні
традиції своїх сусідів, з якими в V-VII ст. на склавіно-антському хронологічному
етапі вони ще утворювали певну культурну спільність.
Отже, ми простежили розвиток слов’янських етнокультурних груп на
території України протягом всього І тис. н. е. від венедів до літописних племен. Все
це дозволяє розділити слов’янський період в історії України на три хронологічні
етапи. Перший етап доцільно було б назвати праслов’янсько-венедським. Він
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визначається у хронологічних рамках І–ІV ст. н. е і відповідає римському періоду в
історії Європи. Нижню дату цього етапу окреслює поява в римських джерелах
перших писемних згадок про венедів Сарматії (Пліній Старший, Птолемей, Таціт).
Верхню межу замикають гунська навала, анто-готські війни наприкінці IV ст. і поділ
венедів ще на дві групи, які фіксують виділення в межах венедської спільноти антів і
склавіиів, що, за Йорданом, «походять від одного кореня». Ця теза Йордана
одночасно визначає праслов’янську належність венедів.
Другий етап займає хронологічні рамки V–VІІ ст. У ньому закріплюється
поділ венедів на три окремі групи: венедів, антів і склавінів. Етнонім Sklave
(склавіни) – латинізована форма самоназви «слов’яни», що визначає рівень їхньої
самосвідомості, починає поширюватися на всі слов’янські племена. Верхня межа
другого етапу позначена появою тринадцяти нових племінних груп на території
Східної Європи і багатьох таких же груп у Середній Європі, відомих київському
авторові «Повісті минулих літ», їх кристалізація вже відноситься до третього етапу.
Знаменним в історії слов’ян того часу було їх велике розселення за межі історичної
прабатьківщини, що стало основою формування нових слов’янських груп, замішаних
на субстратах захоплених регіонів-зародків майбутніх слов’янських, у тому числі і
східнослов’янських народів. Другий етап позначається великою активністю слов’ян
на історичній арені Європи – «через гріхи наші вони тепер бушують повсюдно» [12,
с. 90]. Візантійські автори, зокрема Йордан і Прокопій Кесарійський, не тільки
називають три великі союзи племен: венедів (у вузькому розумінні), склавінів та
антів, а й визначають місця їхнього проживання. Це дозволило зв’язати їх з певними
конкретними археологічними культурами.
Третій етап в історії давніх слов’ян датується VIII–Х ст. Він позначається
утвердженням їхньої самоназви в історичній літературі. Тепер дуже рідко вживається
етнонім «венеди». Історичні джерела називають велику кількість конкретних племен,
їх поселення і городища густо вкривають значну частину Європейського континенту
від верхів’їв Дніпра, Дону і Волги на північному сході до Подунав’я і Балканського
півострова на півдні; на заході сягають окраїн Північної Балтики (Любек, у гирлі
Ельби). Незважаючи на глибоку диференціацію слов’янського світу, племена свідомі
свого слов’янського походження. Слов’янами їх називають майже всі тогочасні
писемні джерела. Найзнаменнішою віхою в історії слов’ян того часу було
виникнення слов’янських держав. Причому першими з’являються слов янські
держави не на корінній слов’янській території, а в регіонах, де слов’яни поселилися
на римський лімес (Болгарія, Держава Само, Велика Моравія), що е незаперечним
доказом впливу античних центрів на державотворчі процеси європейських народів, у
тому числі і слов’ян. Ці процеси корелюються з аналогічними процесами
загальноєвропейського масштабу. Саме в цей час, переважно у ІХ–Х ст. на
європейському континенті виникає ряд держав, зокрема французька і німецька,
внаслідок розпаду імперії Карла Великого, англійське Королівство та ін.
Таким чином, виходячи із принципів, що всі слов’янські, в тому числі
східнослов’янські народи, як й інші народи Європи, мають свої окремі історичні
витоки (хоч всі вони в тій чи іншій мірі взаємозалежні), тому основна увага нами
була спрямована на вивчення процесів зародження словянських народностей в період
раннього середньовіччя та розкриття їх причин. За писемними та археологічними
джерелами південну групу східнослов’янських племен включно з сіверянами, на
нашу думку, можна вважати етнокультурним утворенням, корені якого сягають
ранньосередньовічного і римського часу на цій же території. Північну і північносхідну групи (дреговичі, радимичі, кривичі, вятичі, ільменські словени), які
сформувалися в процесі довготривалого розселення слов’ян на балтські та угрофінські
території
і
слов’янізації
місцевого населення
–
пізнішими
етнотериторіальними утвореннями. Вони вже в цей час становили окремі
етнокультурні групи, які після розпаду Київської Русі завершили свій розвиток як
окремі східнослов’янські народи. На відміну від українського народу, давні предки
якого займали корінні слов’янські землі, ряд інших словянських народів, в тому числі
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східнослов’янські, що в процесі свого розселення зайняли великі території з чужим
(балтським та угро-фінським) населенням і зазнали впливу цих субстратів. Це
справило вирішальний вплив на формування їхньої етнічної самосвідомості. Вказані
чинники не були знівельовані в період Києво-руської державності, централізація якої
фактично закінчилась після смерті Ярослава Мудрого. Це і стало історичною
основою для завершення процесі формування трьох східнослов’янських народів,
зародження яких спостерігаємо в ранньому середньовіччі.
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Бойко С.
ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ КОНСТАНТ УКРАЇНСЬКОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ:
НА МАТЕРІАЛІ ЩОРІЧНИХ МІЖНАРОДНИХ КОНКУРСІВ З
УКРАЇНОЗНАВСТВА
У статті досліджено роль етнокультурної складової у формуванні
української ідентичності учнівської молоді. Висвітлено результати контентаналізу, здійсненого автором за матеріалами науково-дослідних робіт, які
подавалися для участі у Міжнародному конкурсі з українознавства для учнів 8–11
класів загальноосвітніх навчальних закладів протягом 2007–2017 рр. Зроблено
розподіл пошуково-дослідницьких робіт конкурсантів за тематичними блоками та
простежено їх рівень репрезентації.
Ключові слова: українська ідентичність, етнокультура, національна освіта,
міжнародний конкурс з українознавства, контент-аналіз, тематика досліджень.
У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року,
схваленій Указом Президента України від 25 червня 2013 р. № 344/2013, закладено
основні принципи формування української ідентичності дітей та молоді. У розділі IV
«Основні напрями реалізації Національної стратегії» в підрозділі «Забезпечення
національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді» зазначено, що
«система освіти повинна забезпечувати формування особистості, яка усвідомлює
свою належність до Українського народу, європейської цивілізації, орієнтується в
реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя в постійно
змінюваному, конкурентному, взаємозалежному світі»[6].
Виклики сьогодення, а особливо ті загрози, які постали перед Україною з
огляду на розпочату у 2013 році російську агресію, по-особливому актуалізували
проблему формування української ідентичності підростаючого покоління, в якій не
останню роль відіграє і збереження українського культурного простору як одного з
найважливіших консолідуючих чинників у справі формування національної ідеї та
розбудови української державності.
На думку доктора філологічних наук, професора Г. Почепцова, яку поділяє і
автор статті, нині в Україні маємо війну за ідентичність: Росія не хоче дати Україні
можливість мати власну ідентичність, Україна ж намагається відірватися від Росії у
бік власної ідентичності. Саме цим можна пояснити боротьбу в сфері телебачення,
кіно, книжок аж до заборон на той чи інший контент. Саме цей інструментарій
працює на створення ідентичності, на створення власної моделі світу [8].
Українська національна ідентичність, як зазначає Н. Пелагеша, перебуває на
стадії становлення та проходить етап, який розвинені європейські держави-нації
минули в період модерну [7]. (Для більшості з них він завершився створенням сталої
національної ідентичності). Саме зараз, на думку науковця, в Україні формується
національний наратив, створюються національний інформаційно-комунікативний,
культурно-символічний простір, відбуваються інші процеси, характерні для періоду
створення національної ідентичності. Фактично спостерігаємо формування
української національної «уявленої спільноти», яка до того ж має глибокі історичні
та соціокультурні корені.
З-поміж українських науковців, які досліджують різноманітні чинники
виникнення, розвитку та формування ідентичності, можна виокремити роботи
В. Євтуха, І. Кресіної, О. Ляшенка, О. Майбороди, М. Михальченка, Л. Нагорної,
М. Обушного, В. Піскун, Т. Воропаєвої, Г. Палій, Б. Парахонського, Л. Шкляра,
П. Кононенка, Т. Кононенка, М. Степики та ін. За визначенням М. Степики,
українська ідентичність не є тотожною ані етнічній. ані національній [9]. Етнічній –
оскільки, по-перше, система цінностей українського етносу, його культура, звичаї,
традиції та обряди не є загальноприйнятими, а по-друге, українці – не просто етнос,
один із багатьох, який мешкає на теренах України, а етнос титульний, що дає назву
країні, державі та її символам. Етнічна ідентичність індивідів задається їх
походженням, належністю до певної спільноти і є даністю, яку вони не завжди
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можуть змінити. Вона характеризується ознаками постійності, оскільки заснована на
спільності культури та походження, які є постійними та незмінними.
Українська ідентичність не обмежується кордонами держави Україна, і в
певному відношенні є тотожною громадянській ідентичності як феномену політичної
нації. Українську ідентичність мають також представники численної діаспори – і
західної, і східної. Крім того, Україна, як і всі країни, теж має свою неповторну
природну та соціокультурну ідентичність, на підставі якої формується і внутрішній, і
міжнародний імідж та бренд.
На парламентських слуханнях «Національна ідентичність в Україні в умовах
глобалізаційних викликів: проблеми та шляхи збереження» йшла мова про те, що
задля вироблення стратегії, спрямованої на збереження національної ідентичності,
українській державі необхідно зосередити увагу на збереженні й подальшому
розвитку культурної інфраструктури суспільства, його творчого потенціалу,
забезпеченні активного функціонування української мови в усіх сферах життя
суспільства, поверненні Україні її національного інформаційного суверенітету,
формуванні системи розповсюдження і пропаганди наукових історичних знань як
основи відродження та збереження історичної пам’яті [5].
У Концепції державної мовної політики, схваленої указом президента
України від 15 лютого 2010 р. № 161/2010, у розділі «Сучасний стан мовної ситуації
в Україні та визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Концепція»
зазначено, що гарантією збереження ідентичності української нації, єдності України є
повноцінне функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на
всій території держави [10]. І так має бути, адже у витворених впродовж віків
різноманітних формах буття української мови (старовинні усні перекази й літописи,
народні пісні і думи, казки і міфи, поетичні і прозові твори тощо) зберігається
історична пам’ять і досвід нації, глибинні витоки її світоглядних і моральних
цінностей, віддзеркалюються національні традиції, звичаї й навички, тобто ознаки,
притаманні саме цій спільноті, і тому є унікальними цеглинами формування
національної ідентичності.
Етнокультура, за визначенням В. Лісового, – це «культура, першоджерелом
якої є колективна творчість даної спільноти, що включає спосіб життя, світогляд,
мову, народне мистецтво. У сучасних суспільствах етнокультура не існує
відокремлено від професійної («високої») культури і є її складником; цей складник у
вигляді «етнічного осердя» значною мірою визначає самобутність національної
культури в сучасних державах. У найширшому значенні етнокультура – це
«життєвий світ», який обіймає все, що дана спільнота колективно створює (на
додаток до природного оточення): спосіб поведінки, суспільні установи, спосіб
виробництва, мову, етносимволіку, міфи, ритуали, художню творчість тощо» [4].
Формування
етнокультурних
констант
української
ідентичності
старшокласників в освітньому просторі ми спробуємо висвітлити за матеріалами
науково-дослідних робіт етнокультурного спрямування, які подавалися для участі у
Міжнародному конкурсі з українознавства для учнів 8–11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів протягом 2007–2017 рр.
Метою дослідження є розкриття міри репрезентації та динаміки висвітлення
етнокультурної проблематики у науково-дослідних роботах старшокласників, які
подавалися для участі у Міжнародному конкурсі з українознавства для учнів 8–11
класів загальноосвітніх навчальних закладів
Міжнародний конкурс з українознавства – це науково-освітній проект, що
спрямований на залучення учнівської молоді до наукових досліджень феноменів
України та українства в сучасних націотворчих, соціально-економічних та
етнокультурних процесах на основі виконання індивідуально-пошукової роботи
українознавчого спрямування з метою пропаганди сучасних досягнень науки про
Україну та український народ.
Міжнародний конкурс з українознавства – це один із важливих етапів
підготовки нового молодого покоління науковців, яким опікується Науково-
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дослідний інститут українознавства під егідою Міністерства освіти і науки України.
Конкурс з українознавства є надзвичайно важливим для становлення світогляду
українських школярів, зокрема їхнього ставлення до України та українського світу
[1; 11; 12; 13; 14]. Компетенції, які старшокласники здобувають в процесі участі у
конкурсі, стають інструментом набуття ними вміння порівнювати, аналізувати,
узагальнювати і критично оцінювати важливі та доленосні історичні факти, що
пов’язані із самоствердженням і розвитком української нації та Української держави.
Конкурс з українознавства є однією із форм реалізації Концепції
національно-патріотичного виховання дітей і молоді [2] та Концепції Нової
української школи [3], що сприяє вихованню підростаючого покоління в дусі
патріотизму, любові та поваги до Української держави, історії, звичаїв, традицій та
культури
українського
народу,
набуттю
учнями
ключових
життєвих
компетентностей, які спонукатимуть до вироблення певної життєвої позиції щодо
феномену українського світу, який віками створювався і розвивався в річищі світової
цивілізації та культури, і є органічною часткою вселюдства.
Конкурс має відкритий характер і проводиться на добровільних засадах. У
ньому за власним бажанням можуть взяти участь учні 8–11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів усіх типів та форм власності України та зарубіжжя.
Конкурс з українознавства здійснюється відповідно до Правил проведення
Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.09.2013 р. за
№ 1567/24099, листа Міністерства освіти і науки України від 06.09.2016 р. № 2-141725-16 «Про організацію Х Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–
11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» та наказів Науково-дослідного
інституту українознавства.
Протягом десяти років у Міжнародному конкурсі з українознавства взяло
участь понад 4 тис. школярів, які підготували 4 227 індивідуальних та колективних
науково-дослідних робіт українознавчого спрямування, зокрема: у 2007 р. – 365; 2008
р. – 397; 2009 р. – 275; 2010 р. – 358; 2011 р. – 594; 2012 р. – 814, 2013 р. – 679, 2015
р. – 218, 2016 р. – 296, 2017 р. – 231. Науково-дослідні роботи виконувалися
старшокласниками з 24 областей України, АР Крим, м. Києва та Сімферополя,
Іспанії, Республіки Башкортостан (Росія), Казахстану та так званої Придністровської
Молдавської Республіки.
Тематика конкурсних робіт учнів виявила історичні, мовознавчі,
літературознавчі,
етнокультурні,
краєзнавчі,
природознавчі
дослідження.
Предметами науково-пошукових робіт були історія селищ, Українська державність,
мовна ситуація та статус мов в Україні, особливості національного мовлення,
українські звичаї, традиції, обряди й свята нашого народу, світобачення і
ментальність українців, виховання й освіта, криза інституту сучасної сім’ї та шляхи її
подолання, універсальність української природи, формування українського етносу.
Юних дослідників цікавлять питання національної ідентичності, відродження
духовної спадщини, культурний світ української діаспори.
Вагоме місце серед досліджень займають роботи присвячені відомим
письменникам, художникам, педагогам, кінорежисерам, краєзнавцям, історикам,
державним діячам. Цікавить старшокласників і вивчення місцевих топонімів,
ергонімів, урбанонімів, дослідження екологічних проблем та вивчення
взаємозалежності природного середовища та буття українців.
Все різнобарв’я науково-пошукових досліджень конкурсантів з 2007 по
2013 рр. можна розподілити за такими тематичними блоками9: 1) українська

9

Тематичні блоки наводяться у порядку кількісної пріоритетності робіт, поданих
старшокласниками для участі у конкурсі.
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культура, мистецтво, звичаї та обряди як безцінне джерело пізнання української
людини; 2) українська мова як могутній фактор збереження генетичних особливостей
буття, духу і свідомості українців у сучасному інформаційному просторі;
3) дослідження історичної спадщини України; 4) роль української літератури в
духовному становленні української нації; 5) особливості формування українського
етносу; 6) взаємозалежність природного середовища та буття українців; 7) розвиток
освіти в Україні та виховний ідеал українського народу; 8) Україна і світове
українство; 9) світобачення і ментальність українців як вираз своєрідності і
унікальності української природи, історії, культури, звичаїв та традицій; 10) Україна
модерна: люди, події, винаходи; 11) Культурний світ української діаспори.
У 2015 р. почали з’являтися нові напрямки досліджень, тематика яких
пов’язується з російсько-українською війною, волонтерством, благодійністю,
збереженням пам’яті про революційні події, висвітлення поєднання державної та
громадської діяльності у часи боротьби за Карпатську Україну, вивчення питань
мовно-культурного пограниччя, боротьба за українську незалежність після 2014 р.,
дослідження сучасного фольклору, народженого Майданом.
Але попри все різноманіття, багатоаспектність та різновекторність
дослідницької тематики конкурсантів, варто відмітити, що роботи етнокультурного
спрямування щороку мають найбільші кількісні показники. І це не дивно, адже вибір
теми безпосередньо пов'язаний не лише з індивідуальними уподобаннями і нахилами
школяра, а й із віковими особливостями учнівської молоді, для якої дослідження
української культури, мистецтва, усної народної творчості, дитячого фольклору,
звичаїв та обрядів, як безцінного джерела пізнання українського народу, є досить
актуальним та цікавим.
Більшість учнівських досліджень етнокультурного спрямування вкладаються
у такі тематичні блоки (див. Таблицю 1. Розподіл тематики науково-дослідних робіт
етнокультурного спрямування за тематичними блоками):
Таблиця 1. Розподіл тематики науково-дослідних робіт етнокультурного
спрямування за тематичними блоками
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тематичні блоки
благодійність та волонтерство як
прояв культури українців
військове мистецтво в українській
культурі
вплив молодіжної субкультури на
формування особистості
старшокласника
дослідження української народної
творчості та сучасних творчості,
народжених Майданом
етнокультурні традиції, пов’язані з
переселенням українців
кулінарні секрети української кухні
культурний світ української
діаспори
метод усної історії у дослідженні
етнокультурних традицій рідного
краю
мовна культура сучасного школяра
мурал і графіті як провідні напрямки
українського стріт-арту, естетика
архітектурних форм

Рік
2013
0

2015
2

2016
0

2017
1

Всього
робіт
3

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

7

2

6

9

24

2

1

2

1

6

0
0

0
0

1
0

0
2

1
2

7

0

5

1

13

0
0

0
1

3
2

2
2

5
5
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
Всього

образ патріота в піснях українських
Січових стрільців і воїнів АТО
освіта та виховання особистості як
показник розвитку української
культури
одяг та його значення в українській
культурі
релігійно-культурна проблематика
світобачення і ментальність
українців як вираз своєрідності
українського народу
топоніми та урбаноніми у легендах
та переказах: культурологічний
аналіз
українська мова як фактор
збереження генетичних
особливостей буття, духу і
свідомості українців
українська символіка та обереги
українська хата
українське кіномистецтво,
його знаковість та актуальність в
українському культурному
середовищі
українські звичаї та обряди
уявлення та вірування давніх
українців про небесні світила та
міфологічні божества
хореографічне мистецтво в
українській культурі
художня спадщина українців
циклічність розвитку української
моди

2

0

1

1

4

6

2

3

3

14

2

1

0

1

4

4
1

1
4

3
1

3
1

11
7

1

1

2

2

6

5

0

6

1

12

12
1
2

7
0
0

4
2
3

12
0
1

35
3
6

12
1

7
0

1
0

9
0

29
1

2

0

2

0

4

0
2

0
1

1
0

2
1

3
4

70

30

48

56
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Осягнути та проаналізувати тематику і зміст всіх науково-дослідних робіт,
які подавалися для участі у Міжнародному конкурсі з українознавства для учнів 8–11
класів загальноосвітніх навчальних закладів навряд чи можливо, але щоб
проілюструвати заявлену проблему, нами було проведено аналіз тематики науководослідних робіт конкурсантів за 4 останні роки проведення конкурсу. До уваги
бралася тематика робіт учасників, які проходили до ІІ етапу конкурсу. Статистика
виглядає таким чином: за 2013 р. – 96 робіт, 2015 р.– 71, 2016 р. – 85, 2017 р. – 94.
Отже, у результаті нашого дослідження було опрацьовано 346 назв науководослідних робіт старшокласників.
Аналіз тематики науково-пошукових учнівських робіт, які проходили до
ІІ етапу Конкурсу з українознавства протягом 2013–2017 рр., демонструє, що
найбільшу і стабільну зацікавленість старшокласники виявляють до тематичного
блоку «українська символіка та обереги» (35 робіт). Неординарними в цьому
тематичному блоці були дослідження Щепіхіної Ольги (Донецька обл., 9 кл., 2015 р.)
«Віник у житті та побуті українців, його оберегове значення», Данилової Світлани
(Запорізька обл., 8 кл., 2013 р.) «Символіка кольору в народнопісенній творчості
українців», Кривошапко Марії (АРК, м. Ялта, 8 кл., 2013 р.) «Образ птахів в
українській чарівній казці».
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Популярним напрямком науково-пошукових досліджень учнівської молоді є
також роботи, які висвітлюють українську народну творчість та сучасну творчість,
народжену Майданом (24 роботи). Серед них звертаємо увагу на роботи Руденко
Дар’ї (Херсонська обл., 8 кл., 2016 р.) «Легенди і перекази з берегів Інгульця»,
Колісніченко Анастасія (Київська обл., 11 кл., 2016 р.) «Купальські традиції в
українському фольклорі та сучасному житті», Андрєєвої Іванни (Одеська обл., 11 кл.,
2016 р.) «Сучасний фольклор, народжений Майданом», Давидової Тетяни
(Рівненська обл.., 10 кл. , 2017 р.) «Поезія Майдану – історичний код нації».
Окремо хочеться звернути увагу на роботу Давидович Тетяни, в якій учениця
наголошує, що «Майдан став каталізатором потужного виплеску творчості –
особливо літературної. Література не могла бути осторонь трагічних історичних
подій XXI століття. У віршах, народжених Майданом, у поезіях, що вдихнули нове
життя, відображений історичний код нації, окреслена трагічна сторінка історії
України. Кількість творів, присвячених Майдану, зростає, і вони викликають великий
читацький інтерес». У своєму дослідженні Тетяна розкрила значення поезії
українських письменників-класиків у пробудженні національної свідомості українців
під час подій Майдану; дослідила походження вірша «Гей, пливе кача по Тисині» та
показала, що події Майдану вдихнули в пісню нове життя – вона стала гімномреквієм. Заслуговує на увагу й те, що старшокласниця на основі огляду окремих
віршів та збірок поезій, народжених Майданом, провела соціологічне дослідження на
тему «Чи варто рекомендувати поезії Майдану, як-от: «Мамо, не плач. Я повернусь
весною..», «Гей, пливе кача по Тисині» – для вивчення на уроках української
літератури».
«Середній» показник репрезентації тематики етнокультурного спрямування
отримали такі тематичні блоки, як: «освіта та виховання особистості як показник
розвитку української культури» (14 робіт), «метод усної історії у дослідженні
етнокультурних традицій рідного краю (13 робіт), «українська мова як фактор
збереження генетичних особливостей буття, духу і свідомості українців» (12 робіт),
«релігійно-культурна проблематика» (11 робіт).
До наведених тематичних блоків пропонуємо зосередити увагу на
дослідження Гачкевич Антоніни (Тернопілька обл., 10 кл., 2017 р.) «Діяльність
товариства «Просвіта» в с. Матвіївці як противага антиукраїнським течіям у
суспільно-культурному житті села», у якому учениця з використанням широкої
джерельної бази комплексно досліджує передумови виникнення, мету створення та
основні етапи розвитку товариства «Просвіта» в с. Матвіївці 1924–1935 рр.
Висвітлюючи цілісну картину його культурно-освітньої діяльності, роль та значення
в суспільно-політичному та соціально-економічному житті краю зазначеного періоду,
показуючи позитивні для населення наслідки її освітньо-організаційної, театральномистецької та господарської роботи, старшокласниця на основі аналізу архівних
матеріалів та спогадів сучасників, розкрила мистецьку діяльність Матвіївської філії
«Просвіти», проаналізувала стан і рівень розвитку театральних аматорських гуртків в
селі, розкрила репертуар колективів, який відігравав важливу роль у їх діяльності.
Систематизувавши та проаналізувавши усні і писемні сліди минулого,
старшокласниця довела, що жителі села, не лише не підкорилися полонізації, яку
здійснювала тодішня влада, а й зуміли їй протистояти і найбільше це виразилося у
діяльності «Просвіти».
Заслуговують на увагу і дослідження Гончаренко Юлії (м. Донецьк, 9 кл.,
2016 р.), яка у своїй роботі розглянула перспективність і величезний потенціал
методу усної історії на прикладі зібраного матеріалу про дітей війни Донецької
області. Застосовують цей метод у своїх дослідженнях і інші старшокласники,
зокрема, Бойчук Неоніли (Закарпатська обл. 10 кл., 2016 р.) «Історія та сьогодення
моєї маленької Батьківщини», Войцехівської Анастасії (Київська обл., 10 кл., 2016 р.)
«Усна історія: інтеграція вимушених переселенців в Україні (на прикладі м. Бучі
Київської області)».
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Неординарними є дослідження Осипової Юлії (Херсонська обл., 9 кл.,
2016 р.) «Культура мовлення українських музичних гуртів і виконавців)», Хоменко
Анастасії (Хмельницька обл., 9 кл., 2016 р.) «Аспекти мовної культури журналіста»,
Фіберг Олександра (Запорізька обл., 9 кл., 2016 р.) «Трансформація мовного питання
у південноукраїнському регіоні (на прикладі Запорізької обл.) (1989–2015 рр.) від
процесу відродження до політизації».
«Нижче середнього» займають позицію такі тематичні блоки, як:
«світобачення і ментальність українців як вираз своєрідності українського народу»
(7 робіт), «етнокультурні традиції, пов’язані з переселенням українців» (6 робіт),
«топоніми та урбаноніми у легендах та переказах: культурологічний аналіз» (6 робіт),
«українське кіномистецтво, його знаковість та актуальність в українському
культурному середовищі» (6 робіт), «мовна культура сучасного школяра» (5 робіт),
«мурал і графіті як провідні напрямки українського стріт-арту, естетика
архітектурних форм» (5 робіт).
Серед робіт конкурсантів, які відносяться до цієї позиції звернемо увагу на
дослідження Біловусяка Андрія (Івано-Франківська обл., 10 кл., 2017 р.) «Українці як
автохтонне населення на території Польщі: історія та сучасність», Колодія Нестора
(м. Львів, 11 кл., 2015 р.) «Українські національні традиції в повоєнній еміграції».
Для розкриття тематичного блоку «українське кіномистецтво, його знаковість
та актуальність в українському культурному середовищі» варто виділити
дослідження Нагорняк Дар’ї (Одеська обл., 11 кл., 2016 р.) «Українське
кіномистецтво як важлива складова для сучасного українського державотворення»,
Сипляк Юлії (Івано-Франківська обл., 9 кл., 2016 р.) «Фільм «Тіні забутих предків»
як феномен українського кіномистецтва, його символізм, знаковість та актуальність у
національній культурі», Луцик Володимира (Черкаська обл.., 10 кл., 2016 р.) «Історія
українського кіно, його значення у формуванні і єднанні українського культурного
середовища».
Тематичний блок «топоніми та урбаноніми у легендах та переказах:
культурологічний аналіз» представлений дослідженнями Грицюка Віталія
(Житомирська обл., 8 кл., 2017 р.), який у своїй роботі «Топонімічні легенди
Миролюбівки» здійснив «польову роботу» в кількох поселеннях Попільнянського
району, що тепер увійшли до складу села Миролюбівка, представив «пам’ятні блоки»
про час виникнення цих, спершу окремих, сілець та наголосив на подальшій долі і
самих поселень, і їх мешканців, особливо згадавши час «радянізаційного
укрупнення». У такому ж річищі є дослідження учня з Січеславщини Голобородька
Олександра (Дніпропетровська обл., 8 кл., 2017 р.), який сполучив у власній роботі
дві форми спогадувань – місцеве – нікопольське та розлогіше – січове (запорозькомикитинське), Половян Надії (Харківська обл., 8 кл., 2016 р.) «Топоніми
артемівських курганів у легендах та переказах», Мельник Софії (Волинська обл., 8
кл., 2016 р.) «Формування та розвиток топонімів села Прилісне Маневицького району
Волинської обл.» та ін.
Проблему мовної культури сучасного школяра ґрунтовно дослідили і
розкрили Пасічник Тарас (Волинська обл., 9 кл., 2016 р.) у роботі «Мовна культура
сучасного школяра (дотримання лексичних, стилістичних та орфоепічних норм
старшокласниками)», Крамаренко Ірина (Полтавська обл., 8 кл., 2017 р.) «Суржик у
мовленні підлітків ЗОШ № 4 м. Лубни (на матеріалі записів, зроблених у ЗОШ № 4
м. Лубни)», Бугало Джорджіана (Румунія, 10 кл., 2016 р.) «Рідна мова у моїй школі».
Про мурал і графіті як провідні напрямки українського стріт-арту
висвітлюють у своїх роботах Чепурко К.(м. Київ, 10 кл., 2016 р.) «Історія Київського
стріт-арту», Петрова Поліна (Київська обл., 10 кл., 2016 р.) «Мурал і графіті як
провідні напрямки українського стріт-арту».
Наступну позицію представляють такі тематичні блоки: «образ патріота в
піснях українських Січових стрільців і воїнів АТО» (4 роботи), «одяг та його
значення в українській культурі» (4 роботи), «хореографічне мистецтво в українській
культурі» (4 роботи), «циклічність розвитку української моди» (4 роботи),
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«благодійність та волонтерство як прояв культури українців» (3 роботи), «українська
хата» (3 роботи), «художня спадщина українців» (3 роботи).
З-поміж науково-дослідних робіт цієї позиції звернемо увагу на дослідження
Ткач Еліни (Дніпропетровська обл., 11 кл., 2017 р.) «Теорія циклічності розвитку
моди на прикладі зовнішньго вигляду сучасної молоді». У своїй роботі учениця
проаналізуваши наявну літературу і джерела з теми дослідження; ознайомившися з
історією розвитку моди і різними теоріями циклічності в моді; дослідивши товар,
який найкраще продається в інтернет-магазині, зробила висновок про те, що на
момент 2016 року зовнішній вигляд старшокласників відноситься до стилю лихих 90х. Скориставшись теорією циклічності, Еліна спробувала спрогнозувати найближчі
зміни в українській моді.
Над змістовим наповненням пісень українських Січових стрільців і воїнів
АТО йде мова у роботі Рижикова Костянтина (Харківська обл., 9 кл., 2016 р.)
«Національно-патріотичні пісні та їх використання в зоні АТО» та Томенко Анастасії
(Донецька обл., 11 кл., 2016 р.) «Образ патріота в піснях українських Січових
стрільців і воїнів АТО».
«Найнижчий» показник репрезентації тематики конкурсних робіт
етнокультурного спрямування належить таким тематичним блокам, як: «культурний
світ української діаспори» (2 роботи), «військове мистецтво в українській культурі»
(1 робота), «вплив молодіжної субкультури на формування особистості
старшокласника» (1 робота), «кулінарні секрети української кухні» (1 робота),
«уявлення та вірування давніх українців про небесні світила та міфологічні
божества» (1 робота).
Серед робіт конкурсантів, які належать до цієї позиції варто зупинитися на
дослідженні Резніченко Антоніни (Київська обл., (9 кл., 2017 р.) «Молодіжні
субкультури та їх вплив на формування особистості старшокласників», у якому
конкурсант наголошує на тому, що об’єктивні процеси розвитку молодіжних
субкультур можуть набувати як позитивного, так і негативного спрямування. Аби
зменшити стихійні процеси в молодіжних субкультурах та створити сприятливі
умови для соціального розвитку молоді, необхідно керувати цим процесом на
науково обґрунтованому рівні, щоб не зашкодити ані молодій людині, ані
суспільству. Саме така ситуація і зумовила конкурсантку обрати тему дослідження та
розкривати вплив молодіжних субкультур на формування особистості
старшокласників (на прикладі Миронівської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 та Миронівської
ЗОШ І–ІІІ №3).
Про важливість кулінарних секретів української кухні йде мова у роботі
Тарасенко Анастасії (Донецька обл., 8 кл., 2016 р.) «Повернення затірки до
українського столу».
Культурний світ української діаспори ґрунтовно розкривається у
дослідженнях Ружицької Мирослави (Іспанія, 11 кл., 2017 р.) «Українська діаспора в
боротьбі за незалежність» та Чинчик Анни (Полтавська обл., 8 кл., 2017 р.)
«Українська діаспора за кордоном».
Підсумовуючи наведений вище кількісний та змістовий аналізи досліджень
учнівських науково-дослідних робіт з українознавства, які пройшли до ІІ етапу
Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів протягом 2013–2017 рр., варто зазначити, що кількісні
показники свідчать, що від загальної кількості учнівських науково-дослідних робіт
(346), дослідження етнокультурного спрямування становлять 70,58%, що є
прикметним показником ролі етнокультурних констант у формуванні української
ідентичності старшокласників.
Контент-аналіз тематичного різноманіття конкурсних робіт (узагальнений у
вигляді таблиці 1) та змістовий аналіз досліджень учнів показав, що найбільшу
зацікавленість старшокласники виявляють до тематичного блоку «українська
символіка та обереги» (35 робіт), що становить 10,11% від загальної кількості
досліджуваних робіт. Популярними є також роботи, які висвітлюють українську
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народну творчість та сучасну творчість, народжену Майданом (24 роботи), які
складають 6,9%.
«Найнижчий» показник репрезентації тематики конкурсних робіт
етнокультурного спрямування належить таким тематичним блокам, як: «культурний
світ української діаспори», «військове мистецтво в українській культурі», «вплив
молодіжної субкультури на формування особистості старшокласника», «кулінарні
секрети української кухні» та «уявлення та вірування давніх українців про небесні
світила та міфологічні божества».
Протягом 2013–2017 рр. найбільша кількість науково-дослідних робіт
етнокультурного спрямування подавалася учнівською молоддю для участі у Конкурсі
з українознавства у 2013 р. (70 робіт), а найменша – у 2015 р.(30 робіт). За 2016 р. цей
показник виріс до 48 робіт, а в 2017 р. їх стало 56.
Ці кількісні показники свідчать про те, що історичні, політичні, соціальні й
культурологічні проблеми в Україні безпосередньо впливають і на освітні процеси, і
на формування української ідентичності зокрема.
Таким чином, на основі кількісного методу дослідження, який було
застосовано для з’ясування формування етнокультурних констант української
ідентичності старшокласників в просторі сучасної освіти (на матеріалі щорічних
міжнародних конкурсів з українознавства) було з’ясовано міру репрезентації та
динаміку науково-дослідних робіт учнівської молоді, присвячених етнокультурному
спрямуванню, що дало можливість побачити основний спектр зацікавлення
старшокласниками етнокультурною проблематикою, дослідження якої безпосередньо
має вплив і на формування української ідентичності молоді, про що довідуємося
безпосередньо зі змістової частини учнівських науково-пошукових робіт, які
досліджувалися за допомогою комплексного міждисциплінарного підходу,
принципам системності й узагальнення.
Проаналізувавши науково-пошукові дослідження учасників Міжнародного
конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних
закладів за 2007–2017 рр., які розкривають етнокультурні складники становлення і
розвитку українського світу, підсумовуємо, що формування етнокультурних
констант української ідентичності старшокласників в просторі сучасної освіти
виступає базовим компонентом у вихованні соціально зрілої особистості зі
сформованими індивідуальними поглядами, яка відчуває свою причетність до
української нації, її історичного минулого й сьогодення.
Аналіз тематики науково-дослідних робіт старшокласників показав, що
українознавча специфіка розкриття науково-дослідної проблематики є важливим
чинником збереження етнокультурних традицій, які впливають на розвиток
національного культурного середовища, цілісність етносу та стабільність суспільства
і держави.
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Залізняк Л.Л.
ЕТНО-ГЕНЕТИЧНІ ВИТОКИ
НАЙДАВНІШИХ ІНДОЄВРОПЕЙЦІВ ЄВРОПИ
У статті йдеться про спільне мезо-неолітичне підґрунтя найдавніших
індоєвропейських культур України (Маріуполь, Середній Стіг) та Центральної
Європи (культура лійчастого посуду) IV-V тис. до н.е. Спільний культурногенетичний субстрат найдавніших індоєвропейців Європи склався у VI- V тис. до н.е.
внаслідок міграції мезолітичної людності Західної Балтії на схід через територію
Польщі та Полісся до Середнього Дніпра і далі до Сіверського Дінця.
Ключові слова: індоєвропейці, мезолітичний субстрат, балтійська
культурна провінція, культури маріупольська, середньостогівська, лійчастого
посуду, ямна.
Українці, як і переважна більшість етносів Європи, належать до
індоєвропейської сім’ї народів, яка стала фундатором провідної в сучасному світі
Європейської цивілізації (рис. 1,1А). Ось уже більше 200 років кілька поколінь
індоєвропеїстів різних країн шукають батьківщину індоєвропейців. Мається на увазі
країна, звідки у IV-II тис. до н.е. розселилися по Європі та Західній Азії пращури
споріднених народів. Наприкінці минулого тисячоліття вималювалося два потужні
центри розселення найдавніших індоєвропейців – чорноморсько-азовський в степах
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півдня України та центральноєвропейський (території Німеччини, Чехії, Австрії) [15,
c.242; 36, c.24]. Постало питання – як близько споріднені народи могли розселятися з
двох різних, віддалених один від одного на 2 тис. км центрів? Відповісти на це
складне питання дозволяє концепція балтійської культурно-історичної провінції
Центрально-Східної Європи [9, 10, c.268-270; 13, 14, c.206-213; 15, c.446-466].
Крім широко відомого міграційного коридору у степовій зоні Євразії відомий
ще один – на середньоєвропейських низинах між Нижнім Рейном і Дніпром. Якщо
євразійськими степами стародавні народи рухалися зі сходу на захід, то низинами
півночі Центрально-Східної Європи навпаки – із заходу на схід [9, 13, 15].
З кінця льодовикової доби, принаймні від 12,5 тис. р. тому, періодичні хвилі
міграцій народжувалися в межиріччі Рейну та Ельби, а часом у Південно-Західній
Балтії і котилися Середньоєвропейськими низовинами (Німецька, Польська,
Поліська) в басейни Німана, Дніпра, Десни. Часом ці міграції з Центральної Європи
та Південної Балтії у східному напрямку сягали Верхньої і навіть Середньої Волги
(фатьянівська культура шнурової кераміки) та Сіверського Дінця.
Цей коридор поширення етно-культурних хвиль отримав назву балтійської
культурно-історичної провінції [13] і, залежно від історичного періоду, функціонував
у різних режимах – міграції, дифузії, а за доби середньовіччя – військової та
економічної експансії.
Досягнення археології другої половини ХХ ст. дали підстави говорити про
періодичні хвилі міграцій з Центральної Європи через басейн Вісли на схід
принаймні з неоліту. Зокрема в другій половині VI тыс. до н.е. через південь Польщі
на Волинь переселилися носії культуры лінійно-стрічкової кераміки. За ними із
заходу до р. Случ просунулася людність культури лійчастого посуду (рис. 2). У ІІІ
тис. до н.е. тим же шляхом на Полісся і далі у Київське Подніпров'я і навіть на Десну
та Верхній Дніпро пройшло населення культуры кулястих амфор. Наприкінці ІІІ - на
початку ІІ тис. до н.е. через Польщу на схід котилося кілька хвиль шнуровиків, які
через Подніпров'я досягли Верхньої та Середньої Волги, де відомі під назвою
фатьянівської культуры (рис. 3). У ІІ тис. до н.е. від Вісли до Десни поширилися
постшнурова тшинецько-комарівська і споріднена з нею сосницька культури, а в І
тис. до н.е. від Німану до Десни та Росі просунулася милоградська культура, в якій
дехто вбачає нерозчленованих балто-слов’ян. Пізніше із заходу до України
докотилося три хвилі германських племен – культури Ясторф, Пшевор (вандали),
Вельбар (готи) (рис. 4). Останні дійшли до Надчорномор’я і Криму та започаткували
черняхівську культуру ІІІ-ІV ст. н.е. В середньовіччя балтійська провінція змінює
свою історичну форму і функціонує в режимі військової та економічної експансії
варягів, тевтонських лицарів, Литви, Польщі і навіть Швеції Карла ХІІ.
Завдяки масштабним дослідженням мезолітичних пам’яток ПівденноЗахідної Балтії [24, 25], Польщі [28, 29, 30, 31], Литви [22, 16], Північної України [3,
4, 6] в останній третині ХХ ст. отримані переконливі археологічні факти про
міграційні процеси Середньоевропейськими низинами на схід в мезоліті, і навіть у
фінальному палеоліту [3, 5, 6, 7, 8].
Сліди найдавнішої міграції з Півночі Німеччини через територію Польщі до
басейнів Німану та Прип’яті простежені за поширенням характерних наконечників
культури Гамбург, що датується 12,5 тис. р. тому. Значно переконливіші данні маємо
про міграцію низинним коридором з Південно-Західної Балтії через басейн Вісли на
Німану на Верхній Дніпро і навіть Верхню Волгу 11 тис. р. тому людності культури
Лінгбі Ютландії [6, 11, 12, с.45] (рис. 5). Вона заселила щойно звільнені від
льодовика Середньоєвропрейські низини, започаткувавши генетично споріднені
культури мисливців на північного оленя Аренсбург півночі Німеччини, Красносілля
та Свідер басейнів Вісли, Німану, Прип’яті та Верхнього Дніпра. Ці мисливці на
північного оленя останнього тисячоліття льодовикової доби з різким потеплінням
клімату близько 10 тис р. тому відійшли далеко на північ на звільнені від льодовик
території Скандинавії та півночі Східної Європи. Схоже, що це населення брало
участь у формуванні пращурів фіно-угрів [6, с.83; 12, с.104-107; 35].
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Полишені на рубежі палеоліту і мезоліту мисливцями на оленя
Середньоєвропейські низини заселила нова хвиля мігрантів із заходу, спричинена
таненням Великого льодовика. Величезні маси талої льодовикової води потрапили до
океану і призвели до значного підвищення його рівня і затоплення величезних
територій між Британією і Скандинавією та утворення Північного моря. Наступ
океану спричинив рух лісових мисливців раннього мезоліту з затоплених територій
Середньоєвропейськими низинами на схід. Ці ранньомезолітичні переселенці із
заходу сформували у VIІІ-VIІ тис. до н.е. культурну область Дювенсі. Вона
складалася з генетично споріднених культур Стар-Кар Англії, Дювенсі Німеччини,
Мелстед Ютландії, Коморниця Польщі, Кудлаївка Полісся та басейну Німана [28, p.
338-341; 3; 7, с.12, 13] (рис. 6).
Видатний англійський археолог Грехем Кларк у 1936 р. назвав західну
частину цих переселенців із затоплених Північним морем територій культурою
Маглемезе [24] (рис. 2). У середині мезоліту в Ютландії на маглемезському ґрунті
розвивалася культура Свадборг. Внаслідок чергової трансгресії Балтийського моря
свадборгське населення рухається на схід і стає підґрунтям постмаглемезськой
спільноти культур VI-V тис. до н.е, найбільші з яких це Хойніце-Пенкі Польщі та
Яніславиця басейнів Вісли, Німану та Прип’яті [29, p. 67, 68; 4, 5, 6, с.38-41; 14,
с.206-210]. На території України, судячи з даних археології та антропології, ця
експансія мисливського населення Балтії сягнула Середнього Подніпров’я,
Надпоріжжя і навіть Сіверського Дінця (рис. 2). Про це переконливо свідчить карта
поширення визначальних для яніславицької культури вістер [7, с. 40, 41; 8, с.89, 97,
98] (рис. 7, 8).
Процес проникнення лісових мисливців з Балтії через Полісся на південь,
вірогідно стимулювався поширенням річковими долинами широколисних лісів в
зв’язку з загальним зволоженням клімату наприкінці мезоліту. У зв’язку з
поширенням лісових і лісо-степових біотопов з відповідною фауною по долинах рік
аж до узбережжя Чорного та Азовського морів створилися умови для просування з
Полісся на південний схід України лісових мисливців яніславицької культури.
Так, у VI тис. до н.е. завершилося формування постмаглемезької
пізньомезолітичної спільноти, що поширилася на схід від Ютландії на 2 тис. км і
сягнула Подніпров’я та Сіверського Дінця (рис. 2). До неї входили археологічні
культури пізнього мезоліту Лейєн-Вартен та Свадборг (Данія, Північна Німеччина),
Хойниця (Польща), Яніславиця (басейни Вісли, Німану, Прип’яті), а також донецька
(басейн Сіверського Дінця). Крем’яний інвентар цих культур свідчить про їхню
спорідненість та ґенезу на основі мезоліту Балтії. Численні знахідки характерних
виробів з кременю (перш за все яніславицьких вістер) у Надпоріжжі і навіть на
Сіверському Дінці (рис. 8) свідчать, що мігранти з Балтії досягли Надазов’я [7, с. 40,
41; 8, с.89, 97, 98; 12, с. 109–111].
У V тис. до н.е. на на цій балтійській за походженням основі, але під впливом
з півдня культурних спільнот балкано-дунайського неоліту, сформувалася група
лісних неолітичних культур: Ертебелле Південно-Західної та Цедмар Південної
Балтії, Дубичай басейну Німану, волинська басейну Німану та Прип’яті, дніпродонецька Середнього Подніпров’я та басейну Дінця (рис. 2). Зазначимо, що згадані
волинська і німанська культури, фактично, являють собою керамічну фазу розвитку
яніславицької культури пізнього мезоліту. Принаймні ранні пам’ятки згаданих
неолітичних культур мають типовий яніславицький крем’яний інвентар [32, 34].
Серед неолітичних донорів згаданих культур лісового неоліту Німецької, Польської,
Поліської низовин та Подніпров’я особливу роль відіграли культури лінійнострічкової кераміки, буго-дністровська та Кукутені-Трипілля.
Наявність культурно-генетичної спільноти на низинних теренах від Рейну до
Дінця в VI–V тис. до н.е., на нашу думку, підтверджують дані гідронімії. Зокрема
видається невипадковим відомий факт поширення найдавнішої індоєвропейської
гідронімії на теренах від Рейну на заході і до Дніпра на сході, що в цілому збігається
з територією постмаглемезської спільноти VІ–IV тис. до н.е.
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Згадані вище культурні єдності середньоєвропейських низин та Поднепров’я
були пов’язані між собою не лише єдиним типом лісового мисливського
господарства та матеріальною культурою, але й антропологічним типом населення.
Відома велика кількість переконливих антропологічних фактів, які свідчать про
інтенсивне проникнення жителів Балтії з півночі у Середнє та Нижнє Подніпров’я в
мезоліті та неоліті, про що не раз писали антропологи [2, 17, 20, с.134, 142].
Порівняння матеріалів з мезолітичних та неолітичних могильників Подніпров’я VІ–
IV тис. до н.е.(рис. 9) із синхронними похованнями Ютландії свідчить як про певну
культурну, так і генетичну спорідненість населення, що їх залишило.
Подібними виявилися не лише поховальний обряд, а й антропологічний тип
похованих. Це були високі, дуже масивні, широколиці північні європеоїди, поховані
у випростаній позі на спині (рис. 9), відомі з численних колективних могильників
Надпоріжжя (Василівка ІІ, Вовнгиги, Ясиноватка, Вольнянка, Микільський) та
Надазовья (Маріуполь) [23, 20 с.134, 142]. У V тис. до н.е. це населення просунулося
лісостеповою смугою з Лівобережної України на схід у Середнє Поволжя (могильник
С’єзже), утворивши так звану маріупольську культурну спільноту. Похідною від
цього північного антропологічного масиву є людність ранніх індоєвропейських
спільнот V–III тис. до н.е. – середньостогівської та ямної культур лісостепової
України [20, с.157, 163]. Зазначимо, що в наш час степовий енеоліт України, раніше
відомий під назвою середньостогівська культура, зусиллями Ю.Рассамакіна [21]
поділений на низку культурних груп – скелянська, квітянська, стогівська, дереївська,
нижньомихайлівська, животилівсько-вовчанська та ні. Перші чотири групи за даними
антропології демонструють прямий генетичний зв’язок з масивними північними
європеоїдами могильників маріупільського типу Надпорложжя та Надазов’я [20,
с.157, 163].
Отже, у VIІ–V тис. до н.е. північноєвропейська мисливська людність, що з
кінця льодовикової епохи проживала на низинних лісових просторах Південної Балтії
та Полісся, просунулася Лівобережжям Дніпра до басейну Сіверського Дінця.
Утворилася величезна етнокультурна спільнота, що простяглася від Ютландії до
Дінця на 2 тис. км і складалася із споріднених культур мисливців та рибалок (рис. 2).
Під впливом балкано-дунайських землеробських культур з півдня постмаглемезська
мезолітична спільність перейшла на неолітичний етап розвитку. Внаслідок
поширення степів через аридизацію клімату, згадані аборигенні суспільства
північних європеоїдів почали переходити до скотарства і трансформуватися у
найдавніші індоєвропейські культури кінця V-IV тис. до н.е. Якщо на південному
сході України на базі північних європеоїдів формувалася низка культур степового
енеоліту (скелянська, квітянська, стогівська, дереївська, нижньомихайлівська), то в
Центральній Європі постала культура лійчастого посуду.
Отже, найдавніші індоєвропейці ІV–ІІІ тис. до н.е., -- людність степового
енеоліту України та ямна культури (постали з дніпро-донецької та маріупольської
культур) на сході, а також культур лійчастого посуду і кулястих амфор (нащадки
культури Ертебелле) на заході, належали до північноєвропеоїдного антропологічного
типу. Разом з тим, у носіїв усіх згаданих ранніх індоєвропейських культур
простежується прогресуюча грацилізація кістяка, що свідчить про їх формування на
основі місцевих північних європеоїдів в умовах деякого припливу більш грацильного
неіндоєвропейського населення з землеробських центрів Подунав’я.
Антропологічні свідчення про північноєвропеоїдний антропологічний тип
ранніх індоєвропейців (рис. 10) підтверджують письмові джерела та міфологія, які
свідчать про світлу пігментацію індоєвропейців ІІ тис. до н.е. Так, за Рігведою арійці
характеризуються епітетом «Svitnya», що означає «світлий», «білошкірий». Герої
відомого арійського епосу «Махабхарата» нерідко мають очі кольору «синього
лотоса». За ведійською традицією справжній брахман повинен мати каштанове
волосся і сірі очі. В «Іліаді» ахейці золотоволосі блондини (Ахіллес, Менелай,
Одисей), ахейські жінки і навіть богиня Гера світловолосі. Золотоволосим
зображували і бога Аполлона. На єгипетських рельєфах часів Тутмоса IV (1420–1411
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рр. до н.е.) хеттські колісничі (маріанну) мають нордичну зовнішність, на відміну від
їхніх вірменоїдних зброєносців. У середині І тис. до н.е. до перського двору з Індії
нібито приходили світловолосі нащадки аріїв [19, с. 33].
За свідченнями античних авторів, високими блондинами були кельти
Центральної та Західної Європи. До того ж північноєвропеоїдного типу, як не дивно,
належали легендарні тохари Сіньцзяну, що у Західному Китаї. Про це свідчать їхні
муміфіковані тіла, що датуються близько 1200 р. до н.е. та настінні тохарські розписи
VII–VI cт. н.е. Давньокитайські хроніки також свідчать про блакитнооких блондинів,
що в давнину мешкали в пустелях Центральної Азії.
Належність найдавніших індоєвропейців до північних європеоїдів
узгоджується з локалізацією прабатьківщини між Рейном та Сіверським Дінцем, де
на VI–V тис. до н.е., за даними сучасної археології, сформувалася етнокультурна
спільнота, яка дала початок найдавнішим індоєропейським культурам
(маріупольська, середньостогівська, ямна, лійчастого посуду, кулястих амфор).
Підсумовуючи сказане, зазначимо, що є всі підстави говорити про балтійську
культурно історичну провінцію Європи, яка протягом останніх 12 тис. років
розвивалася на середньоєвропейських низинах, що простяглися на 2 тис. км від
Нижнього Рейну до Десни. З кінця льодовикової доби до початку середньовіччя,
тобто в доісторичні та ранньоісторичні часи, вона функціонувала в режимі
періодичних хвиль міграцій, що народжувалися в Південно-Західній Балтії та
Центральній Європі і котилися далеко на схід, сягаючи басейнів Дніпра, Десни, а
часом і Верхньої Волги.
Причина цих масштабних, спрямованих у східному напрямку міграцій не до
кінця зрозуміла і потребує окремого дослідження. Певну роль у тисячолітніх
міграційних хвилях спорідненого населення в межах вузького коридору
Середньоєвропейських низин, вірогідно, зіграв факт належності останніх до єдиної
природно-ландшафтної зони змішаних лісів. Це спрямовувало міграційний потік
людності з певним типом лісового господарства (мисливського чи землеробськоскотарського) саме цим коридором. До того ж цей міграційний шлях обмежений
природними бар’єрами – на півночі Балтійським морем, а на півдні
середньоєвропейськими плато та горами з іншими природно-ландшафтними
умовами. В умовах постійного демографічного тиску з півдня, з випереджаючого
Європу у розвитку Середземноморья, надлишок населення первісної Європи міг
зливатися лише у східному напрямку. Рух на північ стримували Північне і Балтійське
моря, а Скандинавський півострів мав обмежені ресурси, несприятливий холодний
клімат і гірський рельєф. Тому Східна Європа з її безмежними просторами і
ресурсами та нечисленним мисливсько-рибальським населенням здавна грала роль
своєрідного резервуару для відтоку надлишків населення з Центральної Європи та
Балтії.
Наслідком таких міграцій в межах балтійської провінції було періодичне
утворення великих етнокультурних спільнот генетично спорідненого населення.
Первісні мешканці балтійської провінції, відповідно її позиції на карті Європи, були
високими, масивними північними європеоїдами, нащадками кроманьйонців
льодовикової доби. Про це переконливо свідчать численні антропологічні
дослідження. Археологічним відповідником цих спільнот є численні області
споріднених культур, які об’єднують спільні риси матеріальної культури та тип
первісного господарства. Однією з таких культурних областей балтійської провінції
була постмаглемезька VI–V тис. до н.е., в яку входили групи первісного населення,
поєднані спільним походженням з Балтії, масивним кроманьйоїдним
антропологічним типом, спільною культурною традицією, типом господарства, а
значить дуже вірогідно спільними етно-мовними характеристиками. Саме на цьому
етно-культурному субстраті формувалися найдавніші індоєвропейські спільноти
степового енеоліту півдня України та культура лійчастого посуду Центральної
Європи ІV тис. до н.е.
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Таким чином, утворення масштабної постмаглемезської етно-культурної
спільноти VI–V тис. до н.е. було лише одним з подібних історичних епізодів, що
періодично повторювалися в межах балтійської культурно-історичної провінції
Європи. Все починалося з чергової міграції з межиріччя Рейна та Ельби чи Західної
Балтії на схід і завершувалося утворенням в межах Середньоєвропейських низин, а
часом і ширше, масштабної етно-культурної області генетично спорідненого
населення. Постмаглемезська спільнота вже третя подібна етно-культурна єдність в
межах Середньоєвропейських низин після області культур з наконечниками стріл на
пластинах фінального палеоліту (культури Лінгбі, Аренсбург, Свідер, Красносілля)
та області Дювенсі раннього мезоліту (культури Стар Кар, Дювенсі, Мелстед,
Коморниця, Кудлаївка). Виникнення за тим же принципом подібних масштабних
спільнот в межах низовин Центрально-Східної Європи відбувалося й пізніше.
Наприклад, за доби бронзи область культур шнурової кераміки зародилася в
Центральній Європі, звідки поширилася на схід на 3 тис. км до Середньої Волги (рис.
3).
Перші пастухи-індоєвропейці азово-чорноморських степів.
Численні археологічні та антропологічні факти переконливо свідчать, що
генетичне коріння індоєвропейських народів сягає неоліту та мезоліту низинних
просторів від Рейну на заході до Середнього Дніпра та Південно-Східної України на
сході, які з початку мезоліту (10 тис. р. тому) були заселені спорідненим автохтонним
населення, далекими нащадками кроманьйонців кінця льодовикової доби. Іншими
словами, батьківщиною пращурів індоєвропейців, вірогідно, були Німецька,
Польська, Поліська, Наддніпрянська низини та басейн Дінця. Наприкінці мезоліту в
VI–V тис. до н.е. ці обшири були заселені масивними північними європеоїдами з
Прибалтики. В V тис. до н.е. на їх генетичній основі формується група споріднених
неолітичних культур, що розвивалися під прогресивним впливом землеробської
протоцивілізації Балкан та Подунав’я. Наслідком контактів з останньою в умовах
аридизації клімату та поширення степів стала трансформація автохтонів
праіндоєвропейців у власне індоєвропейське ранньоскотарське рухливе суспільство
[8, с.96-99; 10, с. 216-218, 240-247; 33, p.117-125; 35].
Археологічним маркером цього процесу була поява в степах Надчорномор’я
та Надазов’я наприкінці V–ІV тис. до н.е курганного поховального обряду (курган,
поховання з пофарбованими в червоне і скорченими кістяками, антропоморфні стели
із зображенням зброї та скотарських атрибутів, сліди культу колеса, бика, коня, зброї,
вогню, бойової колісниці) (рис. 11).
З появою перших ознак пастушого скотарства наприкінці V тис. до н.е., його
перші носії (Маріуполь, Середній Стіг, який в наш час розпався на низку культурних
груп) починають розселятися з Південно-Східної України степами як на захід до
Нижнього Дунаю, так і на схід у Поволжя, де з’являються їх аналоги (С’еєзже,
Хвалинськ). Серед російських дослідників навіть існує стійка традиція виводити
найдавніших скотарів-індоєвропейців з Поволжя. Її започаткувала у 70-х роках ХХ
ст. Марія Гімбутас, яка вважала батьківщиною індоєвропейців Середнє Поволжя
[26]. Попри жорстку критику її побудов опонентами частина російських дослідників
(можливо з патріотичних міркувань) продовжують виводити перших скотарівіндоєвропейців не з азово-чорноморських степів, а з Поволжя.
Автор цих рядків досить давно висловив сумніви щодо можливості
зародження скотарства на Волзі [8, с.91]. Адже скотарство не з’являється самостійно
в степу, а відгалужується від комплексної землеробсько-скотарського економіки
неолітичних протоцивілізаційних утворень типу Трипілля. Отже саме в Україні в
енеоліті такий центр межував зі степом, тоді як у Поволжі нічого подібного не було.
До того ж маріупольська спільнота, на якій формувалися найдавніші
скотарі-індоєвропейці степового енеоліту, має глибоке коріння в Україні, що
спускається в VІІI–VІ тис. до н.е. тобто в неоліт і навіть в мезоліт. На південному
сході України (переважно у Надпоріжжі) маємо більше 20 колективних могильників
маріупольського типу (рис. 2) з сотнями поховань [23], які генетично пов’язані з
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більш давніми мезолітичними (Василівка І, ІІ, ІІІ). На Волзі відомий лише один
колективний могильник маріупільського типу С’єзже та кілька розрізнених
одиничних поховань на різних пам’ятках і ніяких неолітичних попередників.
Подібна картина і з степовим енеолітом та пам’ятками ямної культури, яка
займає особливе місце в проблематиці походження та розселення найдавніших
індоєвропейців. Якщо степовий енеоліт в Україні представлений кількома
археологічними культурами (скелянська, постмаріупільська, квітянська, стогівська,
новоданилівська, дереївська, нижньомихайлівська та ін.) з численними похованнями
та поселеннями, то їх аналог на Волзі (хвалинська культура) відомий лише за
кількома пам’ятками. В Україні виділено близько десяти локальних варіантів ямної
культури і кожен відомий за сотнями, а часом і більше тисячі поховань під
численними великими і складними курганними насипами. На Волзі ямних поховань
досліджено на порядок менше ніж в Україні, а кургани невеликі з нечисленними
бідними похованнями, яких усього відомо кілька сотень. Якщо картографувати
пам’ятки степового енеоліту та ранньої бронзи східноєвропейських степів, то
головний їх згусток виявиться в азово-чорноморських степах, а Поволжя
виглядатиме периферією степового енеоліту Східної Європи.
Варто зазначити, що степовий енеоліт зароджувався і розвивався під
потужним
культурним
впливом
балкано-дунайських
нео-енеолітичних
протоцивілізаційних центрів. Саме звідси майбутні скотарі-індоєвропейці
отримували культурні новації, перш за все навички тваринництва, а пізніше
металургії міді-бронзи, також і самі престижні металеві речі. Мідь карпатобалканського походження – визначальна риса степового енеоліту Надчорноморья та
Надазов’я. Наближеність до культурних центрів визначала випереджаючий розвиток
чорноморсько-азовського степового енеоліту порівняно з Поволжям.
Згадувана поступова грацилізація скелетів ранніх індоєвропейців
чорноморсько-азовських степів пов’язана з контактами з землеробами балканодунайського походження, зокрема людністю трипільської культури. Зокрема про це
свідчать матеріали так званого «степового трипілля». Маються на увазі, поховання
животилівсько-вовчанського типу другої половини ІV тис. до н.е., досліджені в
азово-чорноморських степах і навіть на півночі Криму. Вони містять
пізньотрипільську кераміку і, на думку Т.Г.Мовші, М.Ю.Відейка, Ю.Я.Рассамакіна
[21], були полишені пізньотрипільським населенням, витісненим в степи новими
хвилями землеробів, що рухалися на схід з Пруто-Дністровського межиріччя.
Опинившись в степу трипільці були змушені переходити до ранніх форм відгінного
скотарства, впливаючи на степовий енеоліт. Змішуючись з нащадками маріупольців –
скелянцями, квітянцями, стогівцями, вони робили їх масивний антропологічний тип
грацильнішим. Щось подібне відбувалося на початку ІІІ тис. до н.е. з усатівськими
племенами в степах Надчорномор’я.
В матеріальній культурі степового енеоліту IV тис. до н.е. простежуються
також певні впливи культури Майкоп-Новосвободна Передкавказзя [21]. На цій
підставі деякі російські колеги виводять спільноти Маріуполь – С’єзже та Средній
Стіг – Хвалинськ з Поволжя, а не з Південно-Східної України, де таких пам’яток
найбільше і вони найдавніші. Якщо навіть визнати пріоритет кавказьких впливів на
становлення степового енеоліту перед карпато-дунайськими, то навіть географічно
Південно-Східна Україна вдвічі ближче до Кавказу ніж Самарська лука, де
сконцентровані поволжські пам’ятки типу С’езже та Хвалинськ (рис. 2).
Варто зазначити, що з середини ХХ ст. авторитетні дослідники Г.Кларк,
Л.Клейн,
В.Сафронов,
А.Резепкін
генетично
пов'язували
провідну
Новосвободненську культуру енеоліту Передкавказзя з культурами лійчастого
посуду та кулястих амфор Центральної Європи. Останнім часом це припущення
відомих археологів підтвердили генетичні дослідження антропологічних решток з
могильника Клади поблизу Новосвободної (Недолужко та ін., 2014). Отже впливи
балтийської культурної провінції у південно-східному напрямку у IV тис. до н.е.
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були настільки потужними, що сягали Кавказу і брали участь у формуванні
степового енеоліту, тобто найдавніших І-Є Східної Європи.
Доречно згадати, що провідний фахівець зі степового енеоліту Поволжя
І.Б.Васильєв визнає саме карпато-дунайські, а не кавказькі витоки визначальних
елементів матеріальної культури пам’яток типу С’єзже та Хвалинськ Поволжя – мідь
і форми виробів з неї, так звані «конеголові скіпетри», форми прикрас, деякі
елементи кераміки тощо [1].
Якщо найдавніші індоєвропейці Центральної Європи (культури лійчастого
посуду, кулястих амфор, шнуровики) та Дніпро-Волзьких степів (культури
Маріуполь, Середній Стіг, ямники) походять з протилежних кінців Європи (з
території Німеччини та Поволжжя, між якими близько 3 тис. км), то як вони можуть
бути генетично спорідненими і входити до однієї індоєвропейської мовної сім’ї
народів? Отже, визнання Поволжя батьківщиною степового енеоліту породжує
питання, на які немає відповіді.
Іншими словами, найдавніша пастуша форма скотарства, як рушійна сила
розселення індоєвропейців, очевидно, народилася в азово-чорноморських степах, а
звідси вже поширилася на увесь євразійський степ, у тому числі у Поволжя.
Сформульована автором цих рядків більш ніж чверть століття тому [4, 5, 7,
с.38-41; 8, с. 89, 96-99; 10, с. 216, 217, 240-243; 14, с.206-210; 32, p. 33; 1997, p. 121125; 34) концепція спільного за походженням з Балтії субстрату найдавніших
індоєвропейців Центральної Європи (культура лійчастого посуду) та енеоліт азовочорноморських степів (скелянська, квітянська, стогівська, ямна культури) останнім
часом отримала несподіване підтвердження даними біомолекулярного аналізу [27].
З’ясувалася генетична спорідненість найдавніших індоєвропейців ІV-ІІІ тис. до н.е.
Центральної та Південно-Східної Європи. Нещодавно виявлені паралелі між
генофондами ямників та шнуровиків дали підстави генетикам виводити других від
перших, що в черговий раз реанімувало відому степову версію походження
індоєвропейців. Іншими словами генетики підтвердили гіпотезу М.Гімбутас про
поширення індоєвропейських мов у Європі внаслідок масової міграції ямників зі
степів Східної Європи на захід у середині ІІІ тис. до н.е. [26].
Каменем спотикання на шляху до остаточної перемоги степової версії
походження індоєвропейців став встановлений тими ж генетиками факт значного
генетичного внеску ямників в Прибалтиці та Скандинавії, де немає археологічних
свідчень їх перебування, і набагато менший їх генетичний вплив на півдні, зокрема в
Угорщині, де височать численні кургани ямної культури [27]. Зняти цю суперечність
дозволяє означена концепція спільного генетичного субстрату найдавніших
індоєвропейців Європи, який сформувався у VІ–V тис. до н.е. внаслідок міграції
кроманьйоїдного населення Західної Балтії через територію Польщі, Полісся на
Середній Дніпро і далі до Надпоріжжя та Сіверського Дінця.
Якщо Л.Л.Залізняк вважає виділену ним постмаглемезську мезолітичну
спільноту протоіндоєвропейцями, субстратом на якому формувалися власне
індоєвропейці, то С.В.Конча розглядає постмаглемезців, як вже сформованих
індоєвропейців, але до їх розпаду на окремі етномовні гілки. На думку останнього
«маємо вагомі підстави датувати індоєвропейську спільноту раннім мезолітом (VІІI–
VІІ тис. до н.е.), а початок її розпаду пов’язувати з початком розселення
яніславицького населення на схід, в Полісся і далі до басейну Дінця в VI–V тис. до
н.е.». Дослідник вважає, що визначальний для ранніх індоєвропейців культурний
комплекс (пастуше скотарство, курганний поховальний обряд, культ сонця-колеса,
бика, коня, зброї патріарха воїна і пастуха тощо) був ними набутий пізніше, вже після
розпаду праіндоєвропейської спільноти в ІV-ІІІ тис. до н.е [18, с.191-203].
Так чи інакше, на низинах від Нижнього Рейну на заході до Середнього
Дніпра і далі до Дінця на сході за даними археології, антропології, гідронімії
простежується культурно-історична спільнота, що почала формуватися з кінцем
льодовикової доби 10 трт. і яка, вірогідно, брала участь у формуванні
індоєвропейської сім’ї народів в якості її генетичного субстрату. Принаймні цей,
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досить очевидний для археологів та антропологів факт варто враховувати в своїх
побудовах індоєвропеїстам, лінгвістам та генетикам.
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Рис. 1А. «Мовні групи індоєвропейців у ІІ-І тис. до н.е.»

Рис. 2 «Пізньомезолітичне та неолітичне підґрунтя індоєвропейців (VІ-V тис.
до н. е.)».
Культури пізнього мезоліту: 1- Лейен-Вартен, 2- Свадборг, 3- ХойницяПенки, 4- Яніславиця, 5- могильники маріупольського типу, 6- донецька культура.
Культури неоліту: 7- гребінцевої кераміки, 8- лійчастого посуду, 9- балканський
неоліт. І- балкано-дунайський неоліт близькосхідного походження, ІІ- пракартвели
Кавказу, ІІІ- прафіноугри.
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Рис. 3 «Розселення носіїв культур шнуровой кераміки в ІІІ-ІІ тис. до н.е.
(Археология СССР, 1978, с. 72)».

Рис. 4. «Слов'яни та готи в ІІ-ІІІ ст. н.е. 1 – вельбарська культура готів; 2 –
київска культура; 3 – зубрицка група. За В.Д.Бараном».
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Рис. 5. «Карта поширення пам’яток типу Броме-Лінгбі близько 11 трт»: 1 —
Норе Лінгбі; 2 — Ланга; 3 — Бро; 4 — Броме; 5 — Стоксбьєрг; 6 — Зегебро; 7 —
Толк, Вернек-Міте; 8 — Сугесков; 9 — Трзебча; 10 — Ридно Х, Новий Млин 1А, 1Б; 11
— Вільнюс; 12 — Ежярінас 8, 15, 16; 13 — Маскаука 6; 14 — Богатирі Лясні 2;
Волкуш 3; 15 — Дяряжнічя 31; 16 — Ковалівка; 17 — Красносільськ 5; 18 — Лютка;
19 — Великий Мідськ; 20 — Берестеневе; 21 — Аносово; 22 — Троїцьке ІІІ; 23 —
Поділ ІІІ.
Умовні позначки: 1 — стоянки культури Лінгбі; 2 — місцезнаходження
окремих наконечників Лінгбі; 3 — напрямок міграції носіїв культури Лінгбі; 4 —
південний і східний кордони зандрових низин.

Рис. 6. Область культур Дювенсі (Маглемезе за Г.Кларком) VІІІ-VІІ тис. до
н.е.
Умовні позначення: 1- коморницькі трикутники та вістря, 2- вістря типу
Кудлаївка, 3- пам’ятки культур Кудлаївка, 4- Коморниця, 5- Мелстед та Дювенсі, 6Свадборг, 7- кордон Середньоєвропейських зандрових низин. Культури: I- Мелстед,
II- Свадборг, III- Дювенсі, IV- Коморниця, V- Кудлаївка.
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Рис. 7 Карта поширення вістер постмаглемезської яніславицької культури.
Умовні позначення: 1-стоянки з серіями вістер, 2-пункти з 1-3 вістрями, 3напрямок міграції балтійського населення в VII-V тис. до н.е., 4-кордон Полісся, 5південний кордон лісу в Атлантикумі.
Cтоянки: 1- Грзибова Гура IV, 2- Яворник Чарна, 3- Гвоздец, 4- Червоний
Борек, 5- Неборово, 6- Тур, 7- Невір, 8- Люб’язь, 9- Переволока 2, 10- Омит, 11Нобель, 12- Сенчиці, 13- Мульчиці, 14- Непірець, 15- Рудня, 16- Поляни, 17- Рудня
Озерянська, 18- Мойсеєвичі, 19- Красновка 1б, 20- Стара Лутава, 21- Оболонь, 22Протереб, 23- Ковшиловка, 24- Піщане, 25- Прибір, 26- Прибірск 3, 27-Стаханово,
Крапив’янка, 28- Рудий Острів, 29- Бородянка, 30- ДВС, 31-Перетічок, 32Кам’яниця, 33- Кінецьполь, 34- Біла Гора, 35- Поповий Мис, 36-Ігрень 8, 37- Кізлевий
5, 38-44- Чапліно, Сурський, Ненаситець, Терлянська Круча, Вовниги, Собачки,
Вовчок, 45- Петровські 4, 10, 28, 46- Вільхова 5, 47- Петрово-Орловська, 48Пелагіївка ІІІ, 49- Пришиб, 50- Дробишеве, 51-Шевченкове, 52- Боровське І, 53Горіхове-Донецьке, 54- Шан-Коба, Фатьма-Коба, 55- Балін-Кош, 56- Ала-Чук, 57Су-Ат ІІІ, 58- Фронтове, 59- Ленінське, 60- Олексіївська Засуха.

Рис. 8. «Поширення трикутних мікролітів культури Свадборг в VI тис. до н.е.
(Bagniewski 1993)».
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Рис. 9. «Колектине поховання масивних північних європеоїдів в могильнику
Олександрія на Сівірському Дінці (Телегин 1991, с.17)».

Рис. 10. «Праіндоєвропеєць з мезолітичного могильника Василівка ІІ,
Надпорожжя. Реконструкция по черепу (Г.Лебединська)».
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Рис. 11. «Арійська бойова колісниця початку ІІ ст. до н.е. з могильника
Синташта (Південний Урал)».

Кочура Н.М.
ЕСТЕТИЧНІ ЦІННОСТІ ЯК ЧИННИК
ГАРМОНІЗАЦІЇ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО БУТТЯ УКРАЇНЦІВ
Розглянуто естетичні цінності, притаманні українській традиційній
культурі, їх роль у духовному відродженні та гармонізації етнокультурного буття.
Проаналізовано джерела й умови формування уявлень українців про прекрасне,
піднесене, комічне, їх проявлення в етнокультурному бутті нації. Автор вважає, що
саме здатність до глибокого, творчого переживання прекрасного була однією з
важливих світоглядно-ціннісних умов єднання і подолання тяжких умов
національного поневолення і бездержавності.
Ключові слова: етнокультурне буття, українська культура, традиції,
естетичні цінності, прекрасне, піднесене, потворне, комічне.
Всебічне оздоровлення і модернізація української нації потребує звернення
до джерел традиційної культури, яка живить ментальний простір нації, дає відчуття
цілісності, безперервності, гармонії етнокультурного, національного буття. Разом з
тим, відродження духовної культури українства, його традицій, естетичних цінностей
і ідеалів – є важливою умовою вирішення широкого спектру економічних,
соціальних, політичних, екологічних викликів, що ставить перед Україною сучасний
глобалізований світ.
В етнокультурному бутті українців особливе місце належить саме
естетичним цінностям традиційної культури. Будучи специфічним способом і
результатом перетворення суспільства і людини, естетичні цінності входять до
структури загальної культури, являючись одночасно, атрибутом кожної з її

102

складових. Феномен естетичного, при всій складності його змісту і різноманітті
можливих дефініцій, виступає носієм специфічно людського відношення безмежно
різноманітного, такого, що вміщує в себе всю гаму існуючих відносин у світі.
До особливостей естетичних цінностей світогляду українства, виявляли
увагу у своїх працях такі дослідники: В. Янів, О. Кульчицький, Я. Ярема, Є.
Юнацький, Д. Донцов, В. Липинський, А. Шептицький, Й. Сліпий, І. Огієнко, Д.
Чижевський, І. Мірчук, М. Шлемкевич, М. Костомаров, С. Кримський, О. Дарморіз,
В. Сніжко, Г. Лозко, В. Коротя-Ковальська та інші дослідники. Ми спробуємо
проаналізувати і поглибити уявлення про естетичні цінності, характерні для
української традиційної культури, звернувши увагу на їх роль і місце у гармонізації
стосунків в етнокультурному бутті українців.
Важливо, на наш погляд, почати з теоретичних основ. Зокрема, з твердження
про те, що теоретичним виявом естетичного освоєння світу людиною є основні
естетичні категорії – прекрасне і потворне, піднесене і нице, трагічне і комічне. Їх
можна вважати духовною моделлю естетичної діяльності у всіх сферах людського
життя – виробничій, суспільно-політичній культурі, ставленні до природи тощо.
Естетичні категорії - це засіб, через який естетична практика виявляється в логічних
формах мислення .
Чільне місце посідають естетичні категорії в розумінні естетичної картини
світу окремого етносу. Вони висвітлюють та фіксують за допомогою відповідних
понять найважливіші естетичні цінності народу, передусім його уявлення про красу.
Українська людина в усі часи найбільшою мірою підпорядкувала життя прагненню
до прекрасного. Це засвідчує сама українська мова. Так, синонімами прекрасного є:
гарне, прекрасне, добре, досконале, довершене, надзвичайне, вдале, влучне,
сприятливе, щасливе, світле [6; 11]. З цього синонімічного ряду видно, що
«прекрасне» охоплює усі сфери життєдіяльності українця, його можна застосовувати
при оцінюванні моральних дій людини, художньої творчості, будь-якої духовної чи
практичної діяльності, зовнішніх обставин, а також явищ і предметів навколишнього
світу. В свою чергу тлумачний словник української мови пояснює красу як
властивість того, що гарне у фізичному і моральному відношенні або як те, що є
гордістю, прикрасою чи славою чого-небудь. Гарне трактується як приємне за
зовнішнім виглядом, що відрізняється гармонійністю тонів, барв, ліній, чіткістю
рухів, або як таке, що має позитивні якості чи властивості, заслуговує схвалення [11,
с.131]. Ці дефініції вже на етимологічному рівні розкривають прекрасне в усіх його
модифікаціях: красі, прикрасі, грації, гармонії.
Прекрасне домінує в естетичному житті українця з первісного періоду
існування народу. Гармонійність природного світу міститься в основі людського
життя, поведінки в спільноті, визначає її цінності. Саме до цього часу відносимо
появу в українському світогляді прагнення до цілісної рівноваги, відчуття гармонії
світу і людини [15; 19; 6]. Зароджуючись тоді, коли формуються основи народної
ментальності, гармонійність як виявлення прекрасного стає важливою ознакою
української людини Д. Чижевський характеризував гармонійність як примирення
естетизму, прийняття ним усього в світі, оскільки воно є «прекрасне» [18].
Прагнення гармонії між природою і людиною викликає відповідне бажання
гармоніювати стосунки між людьми. У цьому випадку гармонійність з рівня
індивідуального переноситься на рівень національний, що вимагає відповідності тим
суспільним нормам, які діють в родині та групі, з якою себе людина ототожнює, а
також зіставити власні інтереси з інтересами народу. Тому для українців характерне
підпорядкування авторитету батьків, що виявляється у пошані, нормам звичаєвого
права з дотриманням традицій і вимог суспільної свідомості. Ці світоглядні уявлення,
безумовно, відображені в національній філософії, найяскравішими прикладом якої
можна вважати вчення про «сродну працю» Г.Сковороди.
У матеріально-предметному втіленні прекрасне найбільш притаманне
ужитковому мистецтву, причому тут переважає вже інша його модифікація –
прикраса. Одяг, взуття, житло, предмети побуту навіть у найскрутніші та
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найтрагічніші моменти завжди оздоблювалися згідно з існуючими уявленнями про
красу, які у зв’язку з традиційністю українців майже не змінювалися аж до ХХ ст.
Оскільки красиве є синонімом досконалого, то декорування предметів вжитку
здебільшого наслідувало довершеність природного світу. Рослинний орнамент
використовувався у всіх без винятку напрямах народного мистецтва і був
найпоширеніший. Відомий дослідник Ф.Вовк в етнографічній розвідці
«Антропологічні особливості українського народу» писав: «Орнаментація
українського посуду дуже різноманітна, і в ній, так само як і в вишивках,
розмальовуванні печей, у різьбленні дерева тощо, дуже яскраво виявились естетичні
нахили українського племені…Основні мотиви її завше виключно графічні та барвні,
до того майже виключно рослинні» [3, с.63].
Прикрашаючи все навколо себе, українці важливого значення надавали і
власному зовнішньому виглядові. Яскравий приклад - оздоблення одягу
вишивкою, яку справедливо вважають однією з основних особливостей народного
мистецтва. Ю.Русов зазначав: «Кожен знає і справедливо гордиться надзвичайною
різноманітністю, багатством і вміло добраними барвами наших вишивок» [17, с.50],
ними декорували практично всі речі широкого вжитку.
Як засвідчують етнографічні джерела одяг прикрашали ще тканими
прикрасами й особливим збиранням тканини. Використовували й різноманітні
аксесуари: пояси, які були щоденними та святковими, головні убори, декоровані
квітами, пір’ям, стрічками (зокрема, це стосується тих, що вдягали на свята), перснів,
кульчиків, нашийних прикрас, чоловіки носили ще торбинки і різьблені «ціпки», в
Карпатському регіоні – «топірці», «пістолі» та дерев’яні порохівниці. Особливу увагу
приділяли зачісці, яка мала бути ретельно виконаною. Причому зачіски, як і
аксесуари, різнилися не лише за статевою, а й за віковою і територіальною ознаками,
що засвідчує про їх поліваріантність [2, с.220 – 227].
Таке скрупульозне ставлення до власного зовнішнього вигляду було
зумовлене, насамперед, бажанням відповідати існуючому розумінню краси, а отже,
перебувати в гармонії з природою й інтроверсійністю, яка, сприяючи
самовдосконаленню людини, вимагала, щоб її внутрішній і зовнішній стан
відповідали єдиній цілісності.
У філософсько-естетичній думці немає однозначної відповіді на питання про
природу краси. Можна лише з певністю сказати, що прекрасне не може існувати поза
людською свідомістю та практикою, адже тільки в процесі естетичного освоєння
світу людиною предмет чи явище набуває оцінки, співмірної з її розумінням краси.
Причому варто погодитись з І.Кантом, що ми оцінюємо як прекрасні ті явища
дійсності та твори мистецтва, які в нашій свідомості викликають відчуття естетичної
насолоди. Якщо ж говорити про людину в якості об’єкта естетичного сприйняття, то
вона тоді відповідатиме вимогам прекрасного, коли в ній соціальне, духовне і
біологічне злиті воєдино в гармонійній цілості, а також, коли вона в своїй діяльності
не суперечить сама собі та соціальній дійсності.
Прекрасне виступає головною характеристикою українського естетизму в
філософській думці України першої половини ХХ ст. Наголошуючи на цій
особливості народної культури, філософи висловлювали два діаметрально
протилежні погляди: перший дає їй позитивну оцінку, другий – негативну.
Захоплювалися естетизмом українського народу Ю.Липа, І.Мірчук, Г.Ващенко,
І.Огієнко та Ю.Русов. Для них здібність українців до мистецтва та необхідність
пов’язати життя з красою вважалася ознакою високої духовності. Я.Ярема пов’язував
із домінуванням прагнення до прекрасного основні риси української ментальності емоційність, індивідуалізм, неагресивність і допомога ближнім. На противагу їм
Д.Донцов і В.Липинський вбачали у естетичній спрямованості національного
світогляду нездатність народу до політичної творчої діяльності, а отже певну
обмеженість.
І перший, і другий погляди можна вважати дещо спрощеними, ймовірно,
через те, що жоден із дослідників не мав на меті розкрити істинну природу
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українського естетизму. Ця риса народної ментальності виступає у них допоміжним
засобом при з’ясуванні головних завдань дослідження, які переважно зводяться до
вияснення причин поразки Української держави на політичній арені початку ХХ ст. і
виокремлення українського народу, ствердження його культурно-ментальних
відмінностей від інших народів.
Як, певною мірою, антипод до прекрасного, виступає категорія повторного,
адже “ціннісне відношення може виражатися принаймні в двох принципово
важливих, категоріальних станах, а саме в позитивному та негативному, що, без
сумніву, має проявитися і в побудові такої різновидності ціннісного відношення, як
відношення естетичне” [21, с.122]. Ще Сократ висловлював думку про те, що
мистецтво може відображати не лише приємне, а й неприємне. Поглиблював це
твердження інший представник античної філософії – Арістотель, який визначав
потворне як частину краси [1].
Не можна стверджувати, що українські вчені не заглиблювались в дану
проблему, оскільки вбачали відсутність цього поняття в українській культурі. Радше
це сталося у зв’язку з тим, що такого аналізу не вимагав предмет їхніх досліджень.
Безперечно, потворне присутнє і в житті української людини. Проте домінування в
світогляді української людини прекрасного як найвищої естетичної цінності,
суперечить сутності потворного, звідси й означення потворного словами: гидке,
страхітливе, огидне, жахливе, і навіть протиприродне та нелюдське [10, с.311]. Це
підтверджує його невідповідність сутності людини та природного світу, які
вважалися досконалими. Тому вчинки людини, що відповідають уявленню про
потворне, отримали в народній ментальності негативну оцінку. Та й в українській
народній творчості потворне використовується зазвичай для змалювання негативних
персонажів з метою посилення емоцій від інших естетичних цінностей.
Важливою естетичною складовою світогляду українського етносу є уявлення
про піднесене. В історії філософсько-естетичної думки цей термін вперше починає
застосуватись у пізній античності для характеристики значущості та урочистості.
Перше ж теоретичне обґрунтування цієї категорії відносять до першого століття
нашої ери. Трактат «Про піднесене», що приписується невідомому письменнику,
умовно названому Псевдо-Лонгіном [16] визначав піднесене як «відгук величності
душі», «висоту і вершину твору». Мислитель виділяв п’ять джерел піднесеного:
здатність до піднесених думок та суджень; сильна та натхненна пристрасть, пафос;
вміле складення фігур мови; благородні мовні звороти; правильне та величне
поєднання всього цілого. Визначається також мета піднесеного – викликати в людині
стан захоплення, здивування.
Уявлення про піднесене притаманні ще дохристиянському періоду існування
народу. Язичницькі вірування, наділяючи природний світ особливим значенням,
надприродними якостями, тим самим стверджували його велич. Це засвідчують
насамперед етнографічні дослідження, що виявляють «загальні переконання про
божественну природу та святість» сонця, місяця і зірок, «уламки давнього
боготворення землі та води», а також вогню, який теж «вважають святим; до нього
почувають особливу повагу» [8; 3].
З прийняттям українцями християнства, на перший план висуваються засади
християнської релігії.
«І в нашому українському народі щойно зі світлом
християнства почалася справжня культура. Бо в цілій нашій історії не найдете епохи
такого великого й такого наглого поступу в культурі та просвіті, – як саме за часів
святого Володимира Великого, коли то Русь-Україна прийняла християнство», –
писав А.Шептицький [20, с.12]. Це твердження є дещо абсолютизоване, адже
культура українська ще за часів язичництва була високорозвинутою, хоча,
безперечно християнська віра збагатила її новими елементами, посилила бажання
духовного самовдосконалення, змінила акценти в людському ідеалі до моральності
та внутрішньої краси.
Християнський світогляд зумовлює існування в українській етнічній
культурі піднесеного як естетичної цінності, яке засобом мистецьких форм
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виявляється через змалювання кращих людських помислів та вчинків, почуттів, що
спрямовують у світ високої духовності. «У межах християнської візантійської
традиції, - зазначає В.Жишкович, - першочерговим завданням давньоукраїнського
мистецтва стає не відображення земного світу, а проникнення за межі земних речей,
у світ божественний, ваги набуває вічна незмінна Ідея світу, що відкривається лише
розумовому осягненню» [19]. З зв’язку з цим найкращим втіленням піднесеного стає
сакральне мистецтво.
Ікона, пов’язуючи земне і неземне, відкриває доступ до пізнання
трансцендентного світу. З прийняттям східної гілки християнства українці
приймають водночас і візантійський іконопис, який вимагає суворого дотримання
чітко визначених канонів стосовно сюжетів, зображення ликів святих, їх розміщення
на іконі, одягу, кольорів, тла. Це мистецький напрям, де «переважає художнє
відтворення надчуттєвого буття Бога, тобто образи Бога, ангелів та інших
трансцендентальних подій, пов’язаних із цією ідеєю. Це мистецтво є і мусить бути
символічним, оскільки зображає надприродні явища, які неможливо зобразити
реалістично чи натуралістично» [12], - зауважує Д.Крвавич, досліджуючи сакральне
мистецтво України. Згодом у зв’язку з певними обставинами, коли іконопис
виходить за стіни монастирів, українська ікона стає менш консервативною,
набуваючи власного неповторного вигляду, збагачуючись національними мотивами
й особливостями народного мистецтва. В ній починають поєднуватися окремі риси
візантійського сакрального мистецтва та чуттєвого народного живопису (зображення
і Бога, і святих, і реальних людей, причому в найблагородніших виявах).
Безумовно, розкриттям ролі піднесеного у сакральному мистецтві
найбільшою мірою займалися представники релігійного напряму. Так,
А.Шептицький, який викладав у Богословській академії історію церковного
малярства та церковної архітектури, приділяв дуже багато уваги вивченню цього
питання. Зокрема, він наголошував: «Релігійне мистецтво, релігійне малярство має
передовсім ту ціль, щоби якимось замислам приступними засобами представити те,
що замислам вже не є приступним; прокладати дорогу до надприродного світла,
впроваджувати їх у глибину молитви, містики, бо молитва і містика в суті речі –
одне, учити їх молитися, звертати дух, їх ум до вічности…» [19].
Взагалі ідея необхідності звернення людини до Бога для її духовного
саморозвитку після прийняття християнства набуває великої значущості в
українській культурі. «Коли для прикладу, перевірити тільки нашу літературу,
спостережемо, що більша її частина в княжі і козацькі часи є тематично і змістом
християнською», – зазначав провідний український релігійний мислитель ХХ ст.
кардинал УГКЦ Йосиф Сліпий [16]. З ним погоджувався і В.Янів. Аналізуючи ідеал
української людини на підставі першоджерел літератури, він наголошував, що і в
Іларіона, і у Володимира Мономаха – видатних представників філософії Київської
Русі, простежуються тенденції до посилення розуміння індивідуалізму в якості вияву
духовності й ідеалу життя, коли перевага надається благодаті як «внутрішньому
сердечному відчуттю Божого голосу» [16, с.141]. Зверненням до світу
божественного, що відображає духовність української людини, просякнуті твори
більшості українських філософів інших часів, зокрема І.Вишенського, Г.Сковороди,
П.Юркевича.
Проте розуміння піднесеного в українському національному світогляді
виявляється не лише засобом втілення християнських ідеалів і цінностей. Найчастіше
піднесене постає перед нами в змалюванні героїчної людини, котра в своїй поведінці
керується насамперед розумом, моральними переконаннями, вміє володіти емоціями,
почуттями, природними інстинктами і стримувати їх при потребі. Вона
підпорядковує власні інтереси інтересам загальнонаціональним, власне благо – благу
суспільному.
Такий людський тип у народній ментальності витворюється
здебільшого під дією тих історичних подій, що змушують людину чітко визнавати
свою соціальну позицію, за якою вона будуватиме власну поведінку.
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Українська історія знає чимало прикладів героїчного в усі періоди існування
народу, проте найбагатша на них - доба козацька. «Під впливом історичних чинників
у козацтві центр ваги життя переносився з існування, з турботами про саме життя на
збереження лицарської чести, на завдання оборони» віри як «потойбічної
трансценденції» і земних «поцейбічних вольностей» української людини. Козацька
погорда до земних дібр… була проявом такого «відштовхування» від самого
існування в ім’я вищої форми буття» [14, с.713], – писав О.Кульчицький, тим самим
характеризуючи український героїзм у часи козацтва як модифікацію піднесеного.
Весь героїзм доби відображають історичні пісні, думи, зокрема такий
феномен української культури, як кобзарство, яке є породжене Запорізькою Січчю.
Творчість кобзарів становить героїчний епос українців, відображаючи історичну
дійсність, яку вчені характеризують як період визвольних рухів, повстань і
«героїчних походів» (так називають козацькі морські експедиції).
Думи цього періоду оспівують подвиги козаків, особливі взаємини між
ними, підносячи їх до рангу ціннісних. М.Грушевський зазначав: «На Запоріжжі в
умовах постійної небезпеки, в атмосфері героїчної боротьби склалися чудові традиції
січового побратимства, почуття дружби, взаємодопомоги й самопожертви» [5, с.17],
які поширювались засобом пісенної творчості.
Можливо, саме тому, що дух піднесеного домінує в часи Київської Русі та
добу козацтва, власне ці періоди української історії викликають у дослідників
найбільший відгук та захоплення, адже це час швидкого розвитку культури й освіти.
Хоч такий поступ відбувався не стільки завдяки, скільки всупереч існуючим
соціальним умовам.
Оскільки людина певною мірою є продуктом суспільства, то і різні її
естетичні стани залежать від станів цього суспільства, а тому в її естетичних якостях
виявляється суспільство, в якому вона існує. Отже, якщо суспільство прямує до
найвищої форми розвитку, перебуваючи на висхідній стадії, то соціальна система
формує особистість відповідно до вимог піднесеного. Якщо ж розглядати
український етнос, то існування в його світогляді уявлення про піднесене в окремих
моментах не тільки не відповідає наведеній схемі, а навіть заперечує її. Адже і
соціальна система Київської Русі, і суспільство періоду виникнення та існування
Запорізької Січі радше суперечать змісту, який вкладають філософи в категорію
піднесеного, ніж відповідають йому. Українська людина, намагаючись змінити
існуючий стан речей, будувала свою поведінку, дотримуючись уявлень про
піднесене, максимально наближуючись до героїзму.
Значну увагу вияву героїчного приділяє Д.Донцов. У творі «Дух нашої
давнини» [8] він до героїчно-виховної літератури зараховує літератури княжої доби,
літературу козацької та гетьманської України, коли провідна верства нації думала і
жила державницькими критеріями, її духовне життя виявлялося в релігійноцерковній діяльності, будувалися величні золотоверхі храми, а найсильнішими
літературними творами, на думку вченого, були полум’яні проповіді великих
українських святителів-аскетів.
До піднесеного та героїчного дуже близька категорія трагічного. Вона
виявляє нерозв’язані суперечності між духовністю і чуттєвістю, свободою і
необхідністю, особистістю і суспільством тощо, пов’язана з певною жертвою, яку
людина, соціальна група чи нація приносять свідомо і яка часто супроводжується
стражданнями або й загибеллю.
Трагізм українського історичного буття відбитий у творчості багатьох
вітчизняних філософів. Зокрема, В.Янів зазначає: «Історичні катастрофи, що
призвели до втрати самостійності, позбавили українську націю можливості
нормального розвитку» [22], а отже і вплинули на національний світогляд та народну
культуру. О.Кульчицький називає Україну «Великою Руїною», вказуючи на те, що її
землі були «спустошувані інколи двічі на рік хижацькими народами» [14], що
наражало на постійну небезпеку майно, здоров’я, життя українців.
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Для українського народу трагічне є не стільки логічною формою
естетичного світосприйняття, скільки характеристикою його буття. Майже в усі часи
існування етносу мали місце події, які ставали для нього трагічними. У зв’язку з
геополітичним розташуванням, територія України піддавалася нападам іноземних
військ. Українці зазнавали численних страждань: багатьох з них вбивали, коли вони
захищали власні оселі, інші потрапляли в полон або зазнавали утисків від окупантів
на власній землі. Ці страждання, відображаючи трагічну долю українського етносу,
набували форми народних пісень і зберігалися в українській культурній традиції.
Найглибше з них поняття трагічного передають балади, які описують трагічні події з
суспільного життя та побуту, невольницькі плачі, народні голосіння.
Народні голосіння зароджувалися ще в лоні міфологічної свідомості, коли
вони пов’язувалися з обрядом поховання і залежали від первісних уявлень людини
про смерть. І хоч давні слов’яни – предки сучасних українців – вважали смерть лише
переходом в «інший» світ, все-таки це була трагічна подія. Адже про потойбічний
світ не існувало виразних уявлень і характеризували його зазвичай через заперечення
рис, притаманних «своєму» світові. Тому невідомість, яка чекала на покійника після
зміни статусу, викликала тривогу і страх. Таким чином над покійником голосили,
передбачаючи з ним довгу розлуку, а також переймаючись його невизначеною
подальшою долею.
З приходом християнства, уявлення про потойбічне життя стають дещо
іншими і набагато чіткішими: там людська душа отримає або винагороду за
праведність, або кару за гріхи – залежно від способу життя людини в земному світі;
їй же можна допомогти лише молитвою. Тому народні голосіння дещо змінюються:
вони висловлюють тугу за втраченими можливостями земного існування, коли
людина може здійснити чимало милосердних справ для ближніх. Та й сама
християнська релігія сповнена трагізму в тих моментах, що стосуються смерті Ісуса
Христа. Згадаймо лише так звані страсні пісні, що змальовують передсмертні муки
Христа, страждання його матері й учнів, спричинені втратою того, кого вони любили.
Наявність цих пісень зумовлює і активне побутування народних голосінь.
Дещо пізніше з’являються голосіння іншого характеру, пов’язані вже не зі
смертю людини, а з її життям: покидання рідної домівки в пошуках кращої долі або
після заміжжя дівчини; нещасливе сирітське життя; кріпаччина; вимушена розлука з
рідними, інші суспільно-побутові явища. Відображаючи реальне життя людей, вони
збагачували пісенну творчість українців.
Невольницькі плачі також становлять великий пласт української пісенності,
оскільки відносяться до однієї з найтрагічніших сторінок української історії. «Багато
тоді зложено жалісних пісень, так званих дум та псалмів невільницьких про біду від
татарського грабування, про тяжку долю невільників у неволі татарській або
турецькій, що й досі ще в нашому народі пам’ятаються», – писав М.Грушевський [5,
с.88]. Вони розповідають про тяжку долю людей, котрі перебували в полоні в Криму
або Туреччині, їхні фізичні та душевні страждання. Водночас невольницькі плачі - це
не лише страхіття турецько-татарського рабства, а й високий патріотизм
українського народу, який зберігав незламну волю в тяжких умовах.
Тема трагізму людського буття має місце не тільки в пісенній народній
творчості, а й у творах українських письменників, що описували повсякденні колізії
драматично-трагічного змісту, відображаючи нелегке життя нижчих верств
українського суспільства. Часто за основу творів вони брали сюжети балад,
здебільшого також невигадані. Це простежуємо і в «Тополі», «Причинній»,
«Хустині» Т.Шевченка, «Калині» Лесі Українки. Відомий твір І.Франка «Украдене
щастя» відображає ті самі події, що й балада «Ой пити би горівочку». Баладні пісні
містяться в основі творів Марка Вовчка «Дев’ять братів і десята сестриця Галя»,
«Лимерівна», О.Кобилянської «У неділю рано зілля копала», М.Старицького «Ой не
ходи, Грицю, та й на вечорниці» та ін.
Категорія трагічного набула поширення і в українській філософії. Треба
погодитися з думкою В.Горського, який виділяє в українській духовній традиції
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особливий напрям. Вчений характеризує його як «філософію трагедії»,
розпочинаючи з Т.Шевченка, творчість котрого можна водночас розглянути і як
поетичну, і як філософську [4, с.165]. У Т.Шевченка філософія виступає виразом
душі страждальця, усвідомлення ним трагедії як власної долі, причому на
особистому житті позначається і трагедія буття народу.
З усвідомленням суперечностей людського буття пов’язана й інша естетична
категорія – комічне. Сутність комічного полягає у висміюванні невідповідності
явища, зазвичай соціального, діяльності та поведінки людей об’єктивному ходові
речей і естетичному ідеалові. Воно може виявлятися і в невідповідності сучасного та
минулого, змісту і форми, цілей і засобів, діяльності й обставин, реальної суті
людини та її думки про себе тощо.
Модифікацією комічного є гумор. Вперше про концепцію «гуморів» йшлося
в епоху Відродження. Ця концепція була створена Беном Джонсом, який визначав
«humor» як рису характеру, панівну пристрасть, що розкриває характер. Гумор як
вияв комічного завжди був притаманний українській людині. Філософську
інтерпретацію цієї риси національної вдачі знаходимо у Д.Чижевського. Він у праці
«Нариси з історії філософії» розглядає гумор як ознаку українського народного
характеру. «Одним з боків емоціоналізму є і своєрідний український гумор, що є
одним із найбільш глибоких виявів «артистизму» української вдачі, - писав філософ
[18].
Почуття гумору, допомагаючи людині отримувати задоволення від
комічного, необхідне не лише для творця, а й для того, хто сприйматиме художній
твір, що відповідає вимогам комічного. Отже, гумор як визначальна риса української
народної ментальності виявляє той факт, що комічне не лише присутнє в
національному світогляді, а й активно побутує в національній культурі, у багатьох
жанрах народної творчості. Д.Чижевський пов’язував це з «артистизмом натури, зі
стримлінням до переходу в усе нові й нові форми» [18].
Сучасний дослідник гумористично-сатиричної творчості українського
народу М.Дмитренко також відзначає її жанрову багатоманітність: «Казки і пісні,
анекдоти і перекази, загадки і частушки, прислів’я та приказки, бувальщини сповнені
невичерпним сміховим колоритом, цілою гамою найрізноманітніших відтінків сміху
– від лагідної усмішки дружнього необразливого жарту, дотепного й веселого
кепкування, доброзичливої критики до саркастичного висміювання, злої іронії,
дошкульного глузування, нищівного засудження й спопеляючого заперечення» [7,
с.5]. Всі вони в гумористично-розважальній формі відображають побут,
ментальність, світогляд народу, його етичні й естетичні смаки, тому становлять
важливий елемент при дослідженні народної аксіологіки.
Український народ в своїй сатирично-гумористичній творчості виявляє
негативне ставлення до ледарства, бездарності, брехні, зазнайства, тим самим
стверджуючи працьовитість, правдивість, талановитість, що завжди вважалися
головними чеснотами людини. Засуджуючи порушення шлюбної вірності, народна
творчість констатує особливе ставлення до шлюбу та кохання; змальовуючи
недоброзичливе ставлення мачухи до дітей-сиріт чи свекрів до невістки виявляє
споконвічну повагу українців до людської особистості, розуміння людської гідності
тощо. Висміюючи соціальні пороки, вади людського характеру, різні сторони
родинного життя, комічне стверджує в свідомості людини той спосіб дії, який в
межах даної спільноти вважається правильним, відповідає існуючим нормам. З цього
погляду виховна функція комічного є дуже важлива [6].
Розгляд означеної теми дає можливість говорити про те, що особливості
естетичного освоєння світу українською людиною спирається на усю систему
наявних естетичних цінностей, уявлень та ідеалів, зокрема, на уявлення про
прекрасне, потворне, піднесене, трагічне та комічне. Традиційна культура українства
втілює «прекрасне» переважно в ужитковому мистецтві, «піднесене» – в сакральному
мистецтві, історичних піснях, думах, трагічного – в народних голосіннях,
невольницьких плачах, комічного – у казках, піснях, анекдотах, «потворне»
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застосовується у всіх жанрах народної творчості, для посилення інших
категоріальних станів. Уявлення українців про основні естетичні цінності
формуються ще в дохристиянські часи, тому тісно пов’язані не лише з мистецтвом, а
й з релігійними віруваннями, міфологічним світоглядом, моральними цінностями.
Поділяємо думки вітчизняних вчених – дослідників
особливостей
українського світогляду і ментальності, зокрема, Чижевського Д., Пасічника В.,
Дарморіз О. і інших про те, що ментальні, культурні, історичні особливості буття
українського етносу зумовили велику вагу естетичних вартостей, а саме – уявлень
про прекрасне та ствердження краси як найвищої цінності, тотожної з добром.
Звертаючись до української культури, сторінок її історії, можна також
додати, що саме здатність до глибокого, творчого переживання прекрасного, була
важливою світоглядно-ціннісною умовою єднання народу і подолання тяжких років
поневолення та бездержавності в Україні. Можливо саме тому творчість видатних
українських митців слугувала глибоким живильним джерелом духовної світоглядної
рефлексії, чинником гармонізації етнокультурних стосунків, творчої наснаги
українства, увійшовши благословенним факелом в серця людей, спонукаючи до
благоговіння, надії, віри і боротьби за одвічні цінності.
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Наливайко С.С.
ДНК-ГЕНЕАЛОГІЯ У СТРУКТУРІ ЕТНОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ:
ПРОБЛЕМИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
У статті на рівні теоретичного узагальнення та конкретних прикладах
розглянуто основні аспекти міждисциплінарної взаємодії ДНК-генеалогії та низки
історичних дисциплін у питанні реконструкції етнокультурних процесів у давню
добу. Автор вважає, що за відсутності безпосередньої кореляції гаплогрупи й
етноса, мови, матеріальної культури, що закономірним чином випливає зі специфіки
ДНК-генеалогічої інформації, у багатьох випадках дані ДНК-генеалогії виявляються
принципово співставними з даними суміжних історичних дисциплін і у своїй
сукупності потенційно придатними для відтворення популяційної й етнокультурної
історії людських спільнот (популяцій, народів, етносів) на давньому відтинку
історії.
Ключові слова: ДНК-генеалогія, етнокультурні процеси, методологія,
міждисциплінарна взаємодія, гаплотип, гаплогрупа, генетичний дрейф, походження
українського народу, індоєвропейська проблема.
Відмітною тенденцією у поступальному розвитку історичної науки
останнього десятиліття стало залучення до сучасних історико-етнологічних студій
даних і висновків молодої історичної дисципліни, відомої як ДНК-генеалогія (в обігу
й менш точні терміни “генетична генеалогія” та “молекулярна генеалогія”). І це не
випадково, адже аналіз генетичного поліморфізму нерекомбінованих ділянок ДНК
являє собою найсучасніший та один із найбільш надійних наукових інструментів у
дослідженні взаємної генеалогічної спорідненості людей і людських популяцій у
цивілізаційному контексті. З погляду потенційних можливостей історичного пізнання
звернення до нового наукового напряму мало би не лише забезпечити нові,
переконливіші відповіді на низку вузлових питань стародавньої історії людства, але й
запровадити перехресну перевірку наявних історичних гіпотез, зменшити
суб’єктивний момент в історичному дослідженні, а крім того – відкрити вражаючу
перспективу нових та несподіваних наукових відкриттів на стику гуманітарних і
природничих дисциплін.
ДНК-генеалогію як наукову дисципліну формують кілька засадничих принципів, що, власне, й визначають специфіку ДНК-генеалогічного знання та
перспективи його залучення до наукових студій етнокультурного спрямування.
Перший із них полягає у наявності нерекомбінованих ділянок ДНК, що передаються
у поколіннях суворо за батьківською (лише від батька до сина, разом із “чоловічою”
Y-хромосомою) та материнською (лише від матері до дітей обох статей, разом із
мітохондріальною ДНК) лініями. Цей унікальний “малюнок” ДНК кожного з
сучасників є винятково точним молекулярним інструментом, здатним переконливо
засвідчити родову спорідненість окремих особин і груп людей в історичному
минулому, таким собі “біологічним документом” кожної людини. Причому, на
відміну від особистих даних людини, записаних у її цивільному паспорті, які за
бажання можна змінити, на відміну від ознак на рівні фенотипу, яких можна набути
навіть за кілька поколінь, особливостей матеріальної культури, мови, традицій,
світоглядних уявлень і вірувань, яким часом також властиві швидкі переміни, згадана
ДНК-мітка в організмі людини ніколи не асимілюється і не зникає, і впродовж
століть і тисячоліть лишається практично незмінною. Незалежно від усіх можливих
обставин, що мали місце впродовж складного й непередбачуваного тисячолітнього
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історичного процесу, тестування певних фрагментів ДНК сучасника виявить властиві
лише йому та його предкам (за прямими батьківською та материнською лініями) та
відмінну від решти сучасників структуру та специфіку його індивідуальної “ДНКгенеалогічної” характеристики – гаплотипа, що уможливить його віднесення до
певного давнього людського роду.
Інший визначальний принцип ДНК-генеалогії виходить з існування лінійних
у часі змін у структурі ДНК (т.зв. “мутацій”), що дає змогу розглядати їх як такий
собі “молекулярний годинник” людської еволюції. А оскільки мінливість маркерів у
гаплотипі пов’язана лише з поступовим накопиченням мутацій, шляхом
філогенетичного аналізу змін комбінацій нуклеотидів можливо відновити
послідовність мутаційних подій у часі, простежити походження й географічне
поширення кожної родової лінії, а також, що винятково важливо, продатувати ці
ДНК-генеалогічні події. Розрахункова методологія ДНК-генеалогії, таким чином,
зводиться переважно до переведення динамічної картини мутацій у хронологічні
показники, що визначаються на підставі встановлення взаємозв’язку між кількістю
мутацій у наборі гаплотипів і часом, що минув від спільного предка цих гаплотипів.
Образно кажучи, як за колами на воді можна визначити вихідну “точку”, куди кинули
камінь, так і за гаплотипами сучасників можливо вирахувати першопредка, від якого
пішли “кола” нащадків.
Сучасні дослідження з ДНК-генеалогії базуються переважно на аналізі
чоловічої Y-хромосоми: “жіноча” мтДНК через значно менший розмір, виняткову
повільність мутацій, а також в силу особливостей гендерної історії людства, що
обумовила значно більше “перемішування” й “хаотичність” жіночих ДНКгенеалогічних ліній, порівняно з чоловічими, не володіє необхідною для науки
“роздільною здатністю” і поки не здатна забезпечити потрібну в сенсі завдань ДНКгенеалогії точність висновків [10, 344; 14, 713; 15, 1442]. Тож гаплогрупи мтДНК
часто називають “континент-специфічними”, тобто такими, специфіка яких
виявляється лише при оцінці популяційної різноманітності на значних географічних
обширах, скажімо, континентах, і слабко корелює із конкретними регіонами, народами, популяціями.
Окрім суто технологічних операцій, що полягають у лабораторному
секвенуванні фрагментів ДНК людини та визначенні специфічних мутацій в окремих
її фрагментах, ДНК-генеалогія здійснює обробку динамічної картини мутацій у
гаплотипах груп людей і популяцій (а також викопної ДНК), визначаючи часи життя
спільних предків популяцій, напрямок і час міграцій давніх людей, здійснюючи
ДНК-генеалогічне картографування й перетворюючи ці дані на хронологічні,
фактично історичні свідчення. Звідси й термін “молекулярна історія”, тобто
створення історичних реконструкцій на основі виявлених закономірностей у
молекулярних характеристиках груп людей. Ці розрахунки й реконструкції, здійснені
окремо для різних територій, регіонів, країн, континентів, у своїй сукупності
описують картину популяційної історії людства у певному її зрізі, яка за відповідного
методологічного обґрунтування може виявитися принципово співставна з даними
низки історичних дисциплін – археології, лінгвістики, етнографії тощо, отриманими
принципово іншими методами, що у сукупності покликані змалювати повнішу, більш
об’ємну картину минулого у просторі та часі [13, 1374]. Винятково важливо, що
ДНК-генеалогія надає ту точність в абсолютних цифрах, якої завжди так не
вистачало дослідженням з давньої етнічної історії. Крім того, результат уже
досліджених зразків ДНК із часом не змінюється, тож загальна кількість таких
гаплотипів у популяції постійно зростає, виявляючи тенденцію до уточнення й
самокорекції.
Відтак, вивчаючи популяційні зв’язки окремих особин і груп людей у
цивілізаційному контексті, ДНК-генеалогія стоїть найближче до класичної
генеалогії, за тим лише винятком, що у якості джерела для власних висновків
використовує не традиційний генеалогічний матеріал, а нерекомбіновані ділянки
ДНК людини, що дає змогу посунути часові межі дослідження взаємної
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спорідненості людей вглиб на сотні й тисячі років. По суті, ДНК-генеалогія, попри
свою біологічну й фізичну специфіку, постає як дисципліна історичного профілю
(тобто спеціальна галузь історичної науки) з власною джерельною базою,
методологією та розрахунковим апаратом, що покликана вирішувати насамперед
питання історичного ґатунку, і яка виросла з популяційної генетики в той момент, коли виявилося, що остання в силу своєї методологічної специфіки неспроможна дати
переконливу відповідь на низку питань історичного характеру. Тож і звернення до
ДНК-генеалогії у діяльності сучасного історика виглядає цілком закономірним.
Отже, як випливає зі сказаного вище, сучасна ДНК-генеалогія володіє
унікальними можливостями, аби відповісти на численні питання, що стосуються
взаємної біологічної спорідненості двох або групи людей, а також визначити час
життя їхнього найближчого спільного предка. Проте нас як представників
етнологічного напрямку історичної науки цікавить інше: чи спроможна ДНКгенеалогія пролити світло на перебіг етнічних процесів у давні часи? Озвучена
проблема тим важливіша, що в сучасних історичних дослідженнях результати ДНКгенеалогії залучаються дедалі частіше. Їх автори оперують “назвами” гаплогруп,
ототожнюють їх із конкретними народами давнини, до певної міри “підмінюючи”
історію людських популяцій, цивілізацій та археологічних культур історією
гаплогруп, беруть на себе відповідальність “тлумачити” карти поширення гаплогруп,
знаходячи належне пояснення ледь не кожному факту ДНК-генеалогії. На
географічних мапах малюються напрямки ймовірних переселень, міжетнічних
контактів, окреслюються ареали прабатьківщин різних народів... і картина
стародавньої історії, здавалося б, починає виблискувати новими фарбами,
привертаючи увагу читача. Проте наскільки коректно у прикладанні до ДНКгенеалогії вести мову про етнічність? Чи правомірно з методологічного погляду
співвідносити історію роду як “генетичну” категорію з історією народів, етносів,
цивілізацій? І чи не ставимо ми перед собою від самого початку нерозв’язне
завдання?
Аби дещо полегшити відповідь на це непросте питання, відразу наголосимо на
тому, чого ДНК-генеалогія в силу власної наукової специфіки зробити не в змозі.
Зокрема, висновки ДНК-генеалогії переважно малоінформативні в географічному
контексті: навіть точно визначивши час життя спільного предка, ми не можемо бути
достеменно впевнені у тому, що він мешкав саме на певній території (скажімо, там,
де нині поширений даний гаплотип), а не за тисячі кілометрів звідси. По-друге,
оскільки молекулярна генеалогія в основному має справу із сучасним ДНК
матеріалом, то й відкриває у минулих часах лише те, що генетично “проросло” в
сучасність. Тих наших попередників, що не лишили по собі нащадків, а отже, не
передали “естафетою поколінь” фрагменти власної ДНК, сучасна ДНК-генеалогія
побачити не в змозі, вони для неї ніби не існують, тож і картина історії людської
популяції, змальована ДНК-генеалогією, постає завідомо неповною. Важливий
виняток в обох випадках складають матеріали викопної ДНК, що з часом мають
забезпечити надійну основу для реконструкції фактів популяційної історії людства
навіть у віддалену історичну добу.
Завдання співвіднесення популяційної й етнічної історії ускладнене й тому,
що досі майже не було спроб змоделювати, як гіпотетичний популяційний сценарій
реалізується у реальних етнічних процесах. Водночас у працях з ДНК-генеалогії
переважно йдеться про те, що рід у термінах ДНК-генеалогії й етнос – цілковито
різні “системи координат”, тож безпосереднє ототожнення в даному разі не діє [13,
1361]. І якщо ДНК-генеалогія оперує ДНК матеріалом конкретних людей, індивідів,
то етнологія як наука досліджує історію етносу, що складається з сукупності людей,
які навіть суто теоретично можуть належати до цілковито різних субкладів (це
чинно, зокрема, для переважної більшості сучасних етносів). Сказане стосується і
можливої кореляції гаплогрупи з мовою чи археологічною культурою – зрештою, так
само, як представники різних гаплогруп цілком можуть спілкуватися однією мовою
або ж, скажімо, виліплювати однакові горщики, так само і представники однієї
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гаплогрупи можуть спілкуватися різними мовами та виліплювати різні горщики. А
оскільки ДНК-генеалогічна характеристика індивіда має лише опосередкований
стосунок до його генної характеристики, то представники однієї гаплогрупи цілком
можуть мати й різний фенотип. Так, наприклад, сучасні фіни і якути, попри
приналежність до субклада N1c і порівняно недавню спільну історію в межах одного
ДНК-генеалогічного роду, мають істотні відмінності на рівні фенотипу, що змушує
припускати визначальну роль у формуванні цих відмінностей відповідно
європеоїдного та монголоїдного жіноцтва [11, 530].
До того ж, оскільки гаплогрупи визначаються за нерекомбінованими
ділянками ДНК, які, по суті, є “вічними”, супроводжуючи людину від початку її
існування на планеті як виду, то й гаплогрупи, цілком очевидно, значно давніші за
будь-які національності, етноси, мови, релігії тощо. Вік “кореневих” гаплогруп
вимірюється сотнями й десятками тисяч років, коли жодного з відомих нам з
історичних джерел народів у власному розумінні не існувало. Природно, що мутація у
певній ділянці ДНК, яка відбулася за 10 тис. р. до н. е., не може вважатися за
адекватну ДНК-генеалогічну мітку для популяції, що сформувалася як етнос,
скажімо, два тисячоліття тому. Еволюція згаданих гаплогруп відбиває радше частину
демографічної картини людства та міграційних процесів великих груп населення за
доби середнього та пізнього палеоліту, що дає змогу реконструювати популяційні
процеси людства вже на цій найранішій стадії народотворення. Що ж до періоду,
описаного історичними джерелами (а це назагал п’ять останніх тисячоліть), то тут
може йтися лише про субклади, тобто окремі відгалуження, гілки та гілочки
“основних” гаплогруп.
На ранніх етапах людської історії, поки кількість населення земної кулі ще
не була значною, а людські популяції – розпорошені, у них, імовірно, значно довше
зберігалася відносна ДНК-генеалогічна “чистота”, а самі популяції складали коло
віддалених родичів. Шлюби переважно укладалися в межах самого племені або серед
сусідніх споріднених племен. За таких обставин сукупність гаплотипів давньої
популяції складала у певному розумінні “хмару” споріднених гаплотипів, що
концентрувався навколо базового, предкового гаплотипа. Тож теоретично для
найдавнішого періоду ми могли би проводити доволі надійні паралелі між етнічністю
та гаплотипом, якби бодай щось знали про етнічну історію того віддаленого періоду.
Із плином часу планета заселюється щільніше, колишні роди й популяції
розростаються, еволюціонують, перетворюючись на народи, що рухаються
поверхнею планети, вступають між собою у тісніші взаємини (військові, торговельні,
династійні тощо), формуючи найдавніші людські цивілізації. Закономірно: що
активніше певна популяція виступала об’єктом або суб’єктом зовнішньої політики, а
отже, що частіші й постійніші були її контакти з представниками інших
генеалогічних родів (йдеться, зрозуміло, про статеві контакти), то швидше
змінювалися й різноманітність і пропорція гаплотипів у середовищі конкретного
народу. Так, доволі поширеною у давньому суспільстві була практика династичних
шлюбів, що супроводжували укладання мирних договорів, військових союзів тощо.
У такому випадку встановлювалося тісне перехресне родство двох племен, коли не
лише правитель, але й наближені до нього особи родичалися з представниками
іншого племені. Нащадок від такого шлюбу в силу того, що він не був чужим для
обох народів, за певних обставин міг очолити як один, так і інший народ (або ж
об’єднати під своїм проводом обидва народи). Вже за кілька поколінь такі общини
могли перетворитися на більш численний рід, у якому серед чоловіків були поширені
гаплотипи обох племен.
Чи можна вирахувати перебіг цього процесу? Вочевидь, ні, та й доцільність
цього вкрай сумнівна. Як, скажімо, визначити зміну часток гаплотипів у популяції,
що відбулася внаслідок війни? Адже якась частина популяції загинула, “обірвавши”
свій генеалогічний рід, інших було захоплено в полон, і їхня подальша доля могла
скластися по-різному, частиною жінок переможці могли скористатися як
наложницями, “розбавивши” відносну ДНК-генеалогічну чистоту “чужими”
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гаплотипами. Бо ж при такому генетичному “вторгненні”, що призвело до
народження дитини, власний гаплотип дитини та її майбутніх нащадків вестиме
спадкову лінію вже до іншого ДНК-генеалогічного роду. І якщо ділянки ДНК “пришлих” батька або матері, що відповідають за спадкові ознаки, по ходу поколінь знову
“розбавляться” генами свого роду, “вимиваючи” генетику “чужинця”, то
нерекомбінована частина ДНК так назавжди і залишиться незмінною.
Таким чином, гаплотипи з’являлися і зникали, і навіть у давні часи у межах
невеликих популяцій вони, очевидно, далеко не завжди складали групу споріднених
гаплотипів. Війни, переселення, епідемії, багатство одних і бідність інших,
багатодітність або бездітність, стать дітей, рід занять, боротьба за першість між
родами всередині однієї популяції – всі ці, а також безліч інших, здавалося б,
цілковито несподіваних факторів могли відігравати додаткову роль у збільшенні або
зменшенні шансів носіїв певного гаплотипа на виживання. Прикметно, що знищення
певного народу далеко не завжди означало цілковите знищення гаплотипів його
представників, оскільки вони цілком могли зберегтися, скажімо, у сусіднього
спорідненого племені. І навпаки, зникнення певної категорії гаплотипів зовсім не означало завершення етнічної лінії. Так, у певній популяції могла загинути якась її
частина, де переважали носії певних гаплотипів (скажімо, внаслідок їхньої
приналежності до військового прошарку або навіть при загостренні певних
спадкових захворювань), тоді як носії інших гаплотипів лишилися, як лишилася і
сама популяція. Внаслідок дії суто статистичних факторів, не підпорядкованих
жодним закономірностям, конкретна популяція або її частина могла позбуватися
одних гаплотипів і приростати іншими, проходити численні “пляшкові горлечка”,
внаслідок чого міг неодноразово змінитися не лише переважаючий гаплотип її носіїв,
але й гаплогрупа.
Слід відзначити, у науці здійснювалися поодинокі спроби виявити основні
механізми зміни кількісного складу чоловічих гаплотипів у моноетнічних і
двоетнічних популяціях, зокрема у контексті впливу різного роду дестабілізуючих
факторів, а саме міжетнічних шлюбів, поступового проникнення у вихідну
популяцію представників чужорідного етноса, війн, періодичних несприятливих
умов вижиття тощо [2]. Так, у первісній популяції, що складається з двох рівних
частин з відмінними гаплотипами, вже через 10 поколінь перемішаність геномів
початкових предків обох частин мала б досягти максимуму ентропії: гаплотипи обох
типів чоловіків у цьому разі будуть практично рівномірно розподілені за особами, що
створюватиме лише враження наявності в популяції двох етнічних складових, що
істотно відрізняються генетично. З іншого боку, навіть незначне, але регулярне
проникнення в популяцію певної кількості “чужих” гаплотипів поступово призводить
до цілковитої заміни ними вихідних гаплотипів популяції. Так, одноразове
проникнення гаплотипа переможців в результаті війни, що на початку складав 10%,
через 50 поколінь траплятиметься у майже 40% популяції. А додавання в кожному
поколінні всього лише одного стороннього гаплотипа у популяції в 1000 осіб
призводить до того, що через 100 поколінь його матимуть близько половини усіх
чоловіків [2].
Отже, за умов, коли популяційна історія людства визначалася швидше
випадковістю, ніж закономірністю, здавалося б, годі вести мову про переконливе
використання даних ДНК-генеалогії в історичному дослідженні. Проте хід історії
історії не лише “заплутував” популяційну історію людства, але водночас і постійно
“спрощував” її. Помічено, що для будь-якої популяції, обмеженої у притоку
гаплотипів “ззовні”, незалежно від обставин з плином часу простежується доволі
швидке скорочення варіативності гаплотипів, близьке до експоненційної залежності,
причому наявність сприятливих або несприятливих факторів здатна лише певною
мірою пригальмувати або пришвидшити цей процес. Річ у тім, що можливість
продовження ДНК-генеалогічного роду залежить не лише від наявності потомства як
такого, але й від його статі: як донька через відсутність у неї Y-хромосоми не може
набути гаплотип батька, так само син неспроможний передати своїм дітям гаплотип
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матері. Відтак лише частина гаплотипів сучасників втілиться у наступному
поколінні, за рахунок чого пропорція різних варіантів алелів у популяції випадковим
чином зміниться [15, 1554]. Зміну відносної частоти, з якою певний алель
трапляється у популяції, у популяційній генетиці позначуть терміном “генетичний
дрейф” (також “дрейф генів”, або “алельний дрейф”, англ. genetic drift).10 Остаточним
його результатом є або фіксація конкретного гена (у ДНК-генеалогії – гаплотипа),
тобто стовідсоткове поширення його у конкретній популяції, або ж цілковита
елімінація (втрата) певного алеля. Важливо, що інтенсивність генетичного дрейфу
перебуває у зворотно пропорційному відношенні до чисельності популяції: тоді як у
великій популяції генетичний дрейф алелів незначний, у нечисленній популяції, де
схрещування відбувається між близькоспорідненими особинами, пропорція алелів
змінюється доволі швидко. Саме дією цього популяційного механізму й
обумовлюється розходження гаплогруп за субкладами та сніпами. А оскільки
генетичний дрейф “сліпий”, то й зростання або зменшення генних частот певного
типу та гаплотипів у популяції зумовлюється лише випадковістю.
Прикметною властивістю генетичного дрейфу є його здатність до
гомогенізації населення. Тож у тому разі, якщо генетичний дрейф відбуватиметься
без залучення нових варіантів гаплотипів внаслідок міграцій або мутацій, у
кінцевому рахунку в популяції залишиться один-єдиний гаплотип. Якщо ж певна
доти єдина популяція із властивими їй ДНК-генеалогічними характеристиками
розділиться на дві, то з часом у кожній з них і собі запанує єдиний генеалогічний тип,
причому, можливо, різний у кожній із частин. Саме наслідком “генетичного дрейфу”,
вочевидь, слід пояснювати явище аномально високого відсотка споріднених
гаплотипів (до 80% і більше) у народів-ізолятів.
Із поняттям генетичного дрейфу тісно пов’язане поняття “ефекту шийки
пляшки” (англ. Population bottleneck), вживане на позначення значного скорочення
чисельності популяції, супроводжуваного посиленням генетичного дрейфу. Це
означає, що конкретна популяція – рід, плем’я чи просто група родичів, –
скорочується у розмірі настільки, що або припиняє своє існування (“не проходить
пляшкове горлечко”), або скорочується до мінімальної кількості чи навіть до однієї
людини, потомство якої в результаті виживе і збільшиться в числі (популяція
проходить “пляшкове горлечко”). Попередні генетичні лінії (а отже, й гаплотипи)
при цьому ніби “обнулюються”, втрачаються, а “розбіг” мутацій в ДНК нащадків
відраховуватиметься від нового предка. Саме на нього як спільного предка популяції
вкажуть і методи ДНК-генеалогії.
Окремим випадком популяційного “ефекту шийки пляшки” є т.зв. “ефект
засновника” (термін увів американський біолог Ернст Майр, Ernst Mayr) – явище
зниження та зміщення генетичної різноманітності при заселенні незначною кількістю
представників розглядуваного роду нової географічної території. Він виявляється у
тому разі, коли невелика у репродуктивному плані група особин з частотами алелів,
що випадковим чином відхиляються від характерних для роду в цілому, відділяються
від ядра основної популяції й започатковують нову. Причому, залежно від випадкових
обставин, розподіл гаплотипів у цій невеликій групі (сім’ї, групі сімей), може бути
нехарактерний для первісної популяції. Інакше кажучи, у вихідній частині популяції
завжди спостерігатиметься більша гаплотина різноманітність, тоді як будь-яка її
частина, що відділилася, забирає із собою лише частину цієї різноманітності, яка у
новій популяції стає панівною.
Отже, наслідком безупинного й цілковито неконтрольованого процесу
генетичного дрейфу ставали одночасне зникнення одних гаплотипів із популяції і
фіксація інших. У ті моменти власного існування, коли певна популяція проходила
“пляшкове горлечко”, колишня генеалогічна історія її ніби “обнулювалася” і все
10
1931 р. цей термін вперше ввів у науковий обіг американський генетик
Сьюелл Райт (Sewall Wright).
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починалося спочатку, розпочинаючи новий етап популяційної історії роду, знову
порівняно однотипного у генетичному розумінні. Як наслідок, сучасне людство за
однобатьківськими маркерами Y-хромосоми сходить до обмеженої кількості предків:
основних, кореневих гаплогруп на сьогодні нараховується 20 (їх позначають
літерами латинського алфавіта від А до Т, також A0 та А00); крім того, існує багато
сотень субкладів, кожен з яких сходить до спільного предка сотні чи й тисячі років
тому. А оскільки, як уже йшлося, ДНК-генеалогія не бачить втрачених генеалогічних
ліній, то й досліджує лише ту частину популяційної історії, що має безпосередній
стосунок до сучасного людства. Попри всю невпорядкованість і випадковість
популяційних подій, сучасна ДНК-генеалогія оперує визначеними й цілком
конкретними мітками мутацій, що, утворившись одного разу, вже ніколи не
полишали їх носіїв, супроводжуючи їхні міграції від найдавніших часів і до наших
днів. Тож, коли субклад визначений, ідентифікований й означений як “мітка
спорідненості”, нічого “імовірнісного” та “випадкового” у ньому не лишається [14,
704]. Все ймовірнісне залишилося за лаштунками історії.
Пересуваючись поверхнею земної кулі, давні народи, закономірно, залишали
сліди своєї діяльності у вигляді матеріальних ознак. Проте чи можна ототожнювати
гаплогрупу й археологічну культуру? Як уже мовилося вище, прямої кореляції тут не
існує, адже археологічну культуру вирізняє певний набір типологічних ознак
матеріальної культури її носіїв, тоді як рід за мірками ДНК-генеалогії визначається
картиною мутацій у нерекомбінованих ділянках ДНК людини [10, 4]. До того ж,
археологічні й палеоантропологічні методи реєструють лише факт існування у
минулому груп людей, про яких достеменно невідомо, чи дійшов тривалий ланцюг
їхніх нащадків до наших днів чи був втрачений на певному відтинку історії. У
питанні співвіднесення гаплогрупи й археологічної культури слід звернути увагу на
ще один важливий методологічний момент. Ідеться про те, що ДНК-генеалогія має
справу з гаплотипом – математичним образом цілком конкретних фрагментів ДНК
конкретного індивіда. При цьому гаплотип існує як поняття “абсолютне”, як
об’єктивна реальність, що визначається лабораторним шляхом. На відміну від
гаплотипа гаплогрупа (зрештою, так само, як і археологічна культура) – продукт
інтелектуальної діяльності дослідника, а сучасний поділ людства на гаплогрупи
(археологічні культури) – лише спроба типологізації досліджених гаплотипів
(артефактів) за певними, значною мірою суб’єктивно обраними параметрами. З
десятків тисяч сніпів, кількість яких зростає ледь не щодня, дослідники виокремили
близько тисячі, які, на їхню думку, перетинаються у сучасних людей з різних
куточків Земної кулі так, що утворюють низку спільних точок перетину,
суперпозицій. Обрали б для типологізації інший параметр – мали б інший набір
гаплогруп, іншу їх кількість. Дерево гаплогруп постійно трансформується, його гілки
зникають, додаються, змінюються місцями тощо, тоді як гаплотипи лишаються, лише
їхня роздільна здатність з часом зростає за рахунок збільшення кількості
досліджуваних маркерів.
З іншого боку, оскільки археологічні культури у давнину з хорошою
імовірністю об’єднували споріднені роди, що виявлялося, зокрема, і в побутуванні
певних типів матеріальної культури, то й можливість того, що субклади у багатьох
випадках можуть корелювати з археологічною культурою, не позбавлена сенсу.
Вочевидь, дискутувати з цього приводу навряд чи доцільно: означену тезу слід
перевіряти на практиці, співвідносячи конкретні археологічні культури й гаплогруписубклади [10, 383]. А оскільки без відповідних палеоДНК-генеалогічних досліджень
це зробити годі, тож і основна перспектива у взаємодії археології та ДНК-генеалогії
полягає саме у залученні даних, базованих на аналізі викопної ДНК [пор. також 11,
523-527]. Використовуючи методи палеоДНК-генеалогії стає можливим, скажімо,
з’ясувати родову приналежність тих, чиї рештки перебувають в археологічному
розкопі, продатувати археологічну культуру, визначити популяційний зв’язок носіїв
низки археологічних культур між собою, зробити інші важливі висновки щодо
генези, динаміки археологічних культур тощо. Ці нові дані, поза сумнівом, могли б
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істотно уточнити й розширити традиційні уявлення археологів та істориків [10, 397].
Можна лишень уявити, наскільки менше списів було б зламано навколо принципових
питань давньої вітчизняної етнічної історії, якби сучасні історики володіли
інформацією про ДНК-приналежність творців, скажімо, Трипільської цивілізації. Ми
цілком певно змогли б відповісти на питання про те, ким з погляду ДНК-генеалогії
були “трипільці”, який популяційний стосунок вони мали до інших цивілізацій та
археологічних культур стародавнього світу (природно, за умови відповідного
дослідження носіїв цих культур), яка була їхня популяційна передісторія та що
сталося з населенням трипільської археологічної культури після її занепаду, і –
можливо, головне – чи існує генеалогічний зв’язок між творцями Трипільської
цивілізації та сучасним населенням Східної Європи? Справа ця непроста і через
необхідність серйозного фінансування, і через потребу відповідної наукової школи.
Втім, є вагомі підстави вважати, що переконливі відповіді на ці актуальні питання
вітчизняної та світової історії – справа осяжного майбутнього.
Пересування популяцій, природно, призводило й до переміщення давніх мов
та діалектів, і визначення спільних предків груп людей, як і часу їхнього життя,
закономірно, надало би більше можливостей для відстежування динаміки давніх мов.
Проте дослідники доволі часто припускаються помилки, коли лінійно ототожнюють
ДНК-генеалогічну й мовну приналежність [10, 214]. Цей зв’язок, хоч його і не можна
цілковито заперечити, все ж далекий від абсолютного. Так, скажімо, сучасні носії
слов’янських мов водночас є носіями практично всіх відомих гаплогруп. А,
наприклад, сучасні угорці, яких у мовознавстві віднесено до угро-фінської мовної
родини, мають менше 1% гаплогрупи N, яка у фінів сягає 70%. Звичайно, що глибше
в давнину, то й кореляція мов і гаплогруп мала би бути більш чіткою. Тим не менше
еволюцію мов (глоттонегез) не слід ототожнювати з геногенезом, а можливі
кореляції ДНК-генеалогічної та лінгвістичної спорідненості визначалися лише
історичними обставинами. В усякому разі, кожна спроба такого співставлення мала б
розглядатися вужче, конкретніше (за певною гаплогрупою, мовою, етносом),
супроводжуватися відповідними теоретичними викладками та підтверджуватися
джерельно. Без цього будь-яка механічна спроба такого співставлення виглядатиме
як звичайна підгонка фактів, адже для сукупності наявних ономастичних даних та їх
етимологій, а також кількох десятків “умовних” гаплогруп завжди існує можливість
підібрати необхідний мінімум мовних та історичних відповідностей, які б
створювали видимість взаємної перевірки студій.
З огляду на сказане вище слід наголосити також на принципах номінації
гаплогруп, коли поряд із “нейтральними” буквенно-цифровими позначеннями
(індексами) гаплогруп і сніпоутворюючих мутацій дослідники часто (і переважно
необґрунтовано) послуговуються етноісторичними найменуваннями. Так, Yгаплогрупа N1с разом із підгрупами незрідка означується як “фіно-угорська” або
“норманська”, R1a – “арійська”, “іранська” або “східнослов’янська”, R1b –
“кельтська” тощо. Водночас принцип найменування давньої генеалогічної єдності
ім’ям однієї з майбутніх її гілочок з погляду засад генеалогічної номінації цілковито
хибний, адже ставить інші гілки генеалогічного дерева у нерівне становище з
термінологічно виокремленою. Тож якщо й означувати, скажімо, R1a “арійською”, то
не всю її, а лише конкретний субклад R1a (Z93), який і справді є вагомі підстави
пов’язати з міграціями зі Східноєвропейської рівнини на схід арійських
(індоіранських) племен, і про що докладніше буде сказано нижче.
Як, безперечно, зауважив читач, досі переважно йшлося про міркування
теоретичного ґатунку. Водночас цілком очевидно, що реальні популяційні процеси
далеко не завжди вкладаються в прокрустове ложе найпереконливіших кабінетних
схем, і саме практика має виступити необхідним критерієм істини [14, 735]. Тож,
вочевидь, час дещо відійти від теоретичних роздумів і на конкретних прикладах
проілюструвати можливості ДНК-генеалогії у реконструкції етнокультурних
процесів.
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Для початку звернімося до статті А. Кльосова про гаплотипи слов’янських
племен [3]. У ній автор проаналізував розподіл за характером мутацій кількох сотень
опублікованих гаплотипів гаплогрупи R1a з європейської частини сучасної Росії,
звівши їх до дев’яти предкових гаплотипів із часом життя спільного предка від 2 до
3,7 тис. р. тому. Дослідник вирахував, що спільний родоначальник усіх дев’яти
генеалогічних ліній R1a, базові гаплотипи яких були виокремлені у дослідженні, жив
бл. 5000 ±200 р. тому. Отже, йдеться про цілком конкретні й об’єктивні результати
ДНК-генеалогічного дослідження, які, до того ж, піддаються перевірці. Проте автор
пішов далі й висловив припущення про ймовірну приналежність визначених базових
гаплотипів предкам низки давньослов’янських племен, відомих з руського літопису.
“Не виключено, – вважає автор, – що наведені руським літописцем назви
слов’янських родів можуть бути поставлені у відповідність знайденим базовим
гаплотипам... але поки у нас немає для цього даних” [3, 250]. Отже, невідомо ні те,
про які саме племена йдеться, ні те, з яким племенем слід ототожнити конкретний
предковий гаплотип, ані навіть те, чи згадані гаплотипи взагалі мають стосунок до
означених племен. Ми навіть не можемо бути цілковито впевнені у тому, що спільні
предки згаданих “племен”, до яких “докопалася” сучасна ДНК-генеалогія, п’ять
тисячоліть тому мешкали саме на цих землях, а не за тисячі кілометрів звідси.
Зрозуміло, що цієї інформації замало, аби переконливо розв’язувати проблеми
етнологічного гатунку (власне, саме тому наприкінці заголовку статті стоїть знак
запитання). А що менше інформації, то більше необов’язкових і маловирогідних
припущень, які лише ведуть убік від наукового дослідження.
Навіть у вирішенні суто генеалогічних питань, пов’язаних із походженням
певної людини, ДНК-генеалогія далеко не завжди може сказати вирішальне слово. Як
ілюстрацію до сказаного згадаємо проблему визначення ДНК-генеалогічної
приналежності літописного Рюрика. Дослідження гаплотипів низки сучасних
представників роду Рюриковичів (йдеться про осіб, що зводять своє походження до
котроїсь із гілок нащадків Рюрика, підтверджуючи це традиційними архівними
матеріалами й генеалогіями), засвідчило, що всі вони належать до однієї з двох Yгаплогруп – N1c або R1a, причому до гаплогрупи N1c належать нащадки роду
Мономашичів, а до R1a – Ольговичів. Сам Рюрик, якщо він взагалі існував, а не є
вигадкою літописця, цілком очевидно, не міг належати до двох гаплогруп одночасно,
тож справжніми нащадками Рюрика могла бути лише одна з груп потенційних
претендентів (або й жодна з них). Методами ДНК-генеалогії вдалося визначити, що
обидва зазначені вище субклади сходять до спільного предка, близького до
імовірного часу життя літописного Рюрика, тобто до середини ІХ ст. Втім,
достеменно з’ясувати, хто саме з них є нащадком Рюрика, і чи саме Рюрика, а не
якоїсь іншої людини, що жила в цей час, ДНК-генеалогія за наявними даними не має
можливості.
Натомість висновки ДНК-генеалогії цілком спроможні змінити традиційне
уявлення про шляхи заселення Європи. Так, за результатами новітніх ДНК-генеалогічних досліджень, предки бл. 60% сучасної європейської людності (йдеться про
носіїв субклада R1b1а2), прибули на Європейський континент порівняно недавно,
лише 4800-4500 р. тому. Вирушивши з Центральної Азії бл. 16 тис. р. тому, носії
цього субклада через Східноєвропейську рівнину (7-6 тис. р. тому), Кавказ і
Анатолію (6 тис. р. тому), Ліван (5200±670 р. тому), Єгипет (бл. 5500-5200 р. тому)
попрямували на захід північноафриканським узбережжям, вийшли до Атлантики,
переправилися через Гібралтар, бл. 5000 р. тому висадилися на Піренеях і як носії
археологічної культури колоколоподібних кубків заселили Європу з заходу між 4500
та 3000 р. тому [8, 1159; 11, 531-532]. До представників цієї хвилі міграцій належали,
зокрема, носії ямної археологічної культури. До “західноєвропейського” субклада R1b
віднесено також гаплотип єгипетського фараона Тутанхамона, хоча у ті часи, коли
його предки проходили Північною Африкою, згаданий субклад іще не мав жодного
стосунку до Європи [8, 1156]. Частина мігрантів гаплогрупи R1b зійшла з
міграційного шляху й попрямувала до Центральної Африки, заглибившись до
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території сучасного Камеруна, де їхні нащадки мешкають і нині, цілковито
невіддільні від аборигенного населення за фенотипом, мовою тощо, і яких вдалося
ідентифікувати лише за відповідною міткою в ДНК [14, 804]. Прикметно, що
розселення носіїв гаплогрупи R1b Європою, за даними ДНК-генеалогії, співпало зі
зникненням “корінного” європейського населення, що замешкувало Європу від часів
останнього зледеніння (йдеться, зокрема, про носіїв гаплогруп G2а та I), і яке у
переважній більшості змушене було мігрувати на периферію континента –
Британські острови, Балкани, Малу Азію, Східноєвропейську рівнину [8, 1166; 10,
406].
Завдячуючи ДНК-генеалогії сучасний дослідник має можливість під іншим
кутом зору поглянути й на проблему спорідненості низки археологічних культур.
Скажімо, визнати не умовно-гіпотетичний, а цілковито реальний, підтверджений
мітками у викопних Y-ДНК зв’язок носіїв археологічних культур бойових сокир,
потапівської (субклад Z645, 2200-1900 рр. до н. е.), зрубної (Z645-Z93-Z2123, 18001600 рр. до н. е.), а також андронівської та сінташтинської (Z645-Z93-Z2123, 23001900 рр. до н. е.), що їх віднесено до субклада R1a. З погляду ДНК-генеалогії це були
одні й ті самі люди, предки і нащадки, що належали до різних гілок однієї
популяційної лінії [10, 205, 212; 11, 548]. Або ж навпаки, цілковито заперечити
популяційну спорідненість носіїв двох археологічних культур, що віднесені до різних
субкладів. Так, популяційний зв’язок носіїв носіїв названих вище культур з
представниками ямної та полтавкинської археологічних культур (субклад R1b, 33002700 р. тому), як і зв’язок ямної археологічної культури та культури шнурової
кераміки виглядає у світлі нових даних ДНК-генеалогії доволі проблематичним [10,
22; 11, 531; 14, 713].
В етнологічних вправах з ДНК-генеалогією не менш важливо враховувати,
що різні гаплотипи можуть приходити в середовище певного народу в різний час,
тож звичайне порівняння індексів гаплогруп та їх відсотків, без глибшого аналізу
структури дерева гаплотипів і відповідних розрахунків за гілками мало що дає й
характеризує лише структуру сучасної популяції. Високий відсоток гаплогрупи серед
певної сучасної популяції або у певному регіоні може створити хибне враження про
її давнину та походження саме звідси, тоді як насправді йдеться про цілком
протилежне, а саме про нещодавнє проходження “шийки пляшки”. Крім того,
важливо також розрізняти масштаби гаплотипної різноманітності, що безпосередньо
співвідносяться з масштабами географічними. Адже одна річ – вести мову про
генеалогічні витоки, скажімо, іспанських басків, серед яких близько 90% – носії
гаплогрупи R1b1b2, а інша – дати однозначну відповідь на питання про походження
сучасного російського народу, з огляду на те, що Російська Федерація обіймає цілий
континент, і до складу її входять тисячі малих народів, що належать ледь не до всіх
відомих гаплогруп.
Сказане значною мірою можна віднести і до сучасного українського етносу –
одного з найбільших у сучасній Європі, що його історично сформували десятки й
сотні дрібніших етнічних груп, кожна з яких, природно, мала власну популяційну
історію. Так, з погляду ДНК-генеалогії близько 90% сучасних східних слов’ян, серед
них і українців за Y-хромосомою належать до шести гаплогруп, а отже, до шести
спільних предків – родоначальників відповідних гаплогруп, що жили бл. 5–6 тис. р.
тому [18]. Зокрема, більшість сучасних українців-чоловіків належить до субклада
R1a, який ще умовно називають “східнослов’янським” або “арійським”, і про який
докладніше йтиметься далі. Понад 20% гаплогрупи I серед сучасних українців
зближують їх із народами Балканського п-ова, а “північна” гаплогрупа N1с1 у
кількості бл. 5% свідчить про наявність умовно-балтійського популяційного
припливу. Водночас у сучасних росіян, на відміну від українців, частка гаплогрупи N
загалом більша, тоді як гаплогрупи I менша. Що ж стосується сучасних народів
Центральної та Західної Європи, то основна ДНК-генеалогічна відмінність між ними
та сучасними східними слов’янами, зокрема, українцями, полягає у субкладах
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гаплогрупи R – у східних слов’ян це R1a, а у мешканців Західної Європи переважно –
R1b.
Кожна популяція – динамічний, живий суперорганізм, який проходить на
тривалому еволюційному шляху низку етапів, захоплюючи єдністю, що виникає,
різнорідні елементи, а піддаючись постійним змінам, уміє зберігати відносну
цілісність і переростати у власних нащадків. Тож практично всі сучасні етноси, що
впродовж тисячоліть брали активну участь у світовому історичному процесі,
характеризуються не так цілковитою приналежністю до певної гаплогрупи, як
пропорцією різних гаплогруп. Саме ця пропорція, відмінна від таких самих
пропорцій інших народів, і є ознакою певної окремішності, особливості, своєрідної
ДНК-генеалогічної “чистоти”. Згадана “чистота” – відмежованість даної популяції
від решти, її відмінність, своєрідність, унікальність, виявляється не у приналежності
всіх його представників до конкретної гаплогрупи, а у неповторному поєднанні
гаплотипів і гаплогруп, притаманних лише цій популяції й обумовлених її
історичною долею. Важливо, що ці відмінності виникають не відразу, а в процесі
тривалої життєдіяльності етносу й закономірно супроводжуються відмінностями
антропологічними, лінгвістичними, культурними, релігійними, матеріальними. А
отже, кожна популяція являє собою цілісний об’єкт з численними характеристиками
(і ДНК-характеристика є лише однією з них), що певним чином вирізняють її з-поміж
решти популяцій.
Тож і віднесення людини до певної гаплогрупи не визначає автоматично її
приналежності до конкретного сучасного або давнього етносу, хоча й може вказувати
на міру ймовірності такої приналежності. Цей факт до певної міри корелює із
твердженням про те, що жодного “чистого” етносу у природі не існує, якщо лише
поняття “чистоти” розглядати у суто популяційному аспекті, з погляду
диверсифікації шляхів походження певного народу. Якщо ж казати про майже
цілковиту відсутність сторонніх “домішок” (йдеться про гаплотипи), відсутність у
популяції чужої “крові”, то ДНК-генеалогічна “чистота” популяції, тобто
переважання (у межах 80-100%) однієї гаплогрупи у більшості випадків – свідчення
порівняно недавньої популяційної історії, недавнього “пляшкового горлечка”
популяції, іще не “розбавленої” чужорідними впливами. Як відносно чисту
популяцію у даному разі можна розглядати лише популяцію виду, тобто все людство.
Важливо, що тоді як у більшості випадків людина без особливих ускладнень
спроможна визначити власну етнічну (мовну, релігійну, расову) приналежність тощо,
без спеціального лабораторного аналізу вона не здатна визначити власний гаплотип
чи бодай гаплогрупу. Зрештою, впродовж майже усього свого існування людина
навіть не здогадувалася про таку можливість, використовуючи для самоідентифікації
інші фактори – родову пам’ять, самоназву, мову, сукупність ознак на рівні фенотипу,
комплекс вірувань, елементи матеріальної культури, спільність походження тощо.
Так само “невидима” для людського ока ДНК-компонента на рівні гаплотипа не була
очевидною для людини і не бралася до уваги у питанні вибору статевого партнера: у
цій важливій справі значно важливішими були інші “параметри”.
Отже, шляхом аналізу нерекомбінованих ділянок ДНК можливо визначити,
до якого ДНК-генеалогічного роду належить людина, але далеко не завжди можна із
певністю визначити, до якого саме народу вона належить. Зрештою, лише сама
людина може відповісти на це питання. Це справа її вибору, її етнічної
самосвідомості, які, на щастя, не мають жодного стосунку до ДНК-генеалогії,
біології чи генетики. Мій колега О. Чирков у своїй праці навів цікаву і показову у
цьому розумінні розповідь про те, як у бесіді з кореспондентом газети “Sydney
Morning Gerald” висловився про власну етнічну приналежність відомий вітчизняний
антрополог др. пол. ХІХ ст. М. Миклухо-Маклай, батько якого був етнічним
українцем, а мати народжена у змішаному німецько-польському шлюбі:
“Моя особистість є живим прикладом того, як гарно поєдналися три сили, що
споконвіку ворогували. Гаряча кров запорожців мирно злилася з кров’ю їхніх,
здавалося б, непримиренних гордовитих ворогів – ляхів, розбавлена кров’ю холодних
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германців. Чого в цій суміші більше, або яка з її складових частин визначальна в
мені, розмірковувати було б необачно і, певно, неможливо. Я дуже люблю
батьківщину мого батька – Малоросію, але ця любов не применшує моєї поваги до
двох батьківщин батьків моєї матері – Німеччини та Польщі... Я не думаю, що будьякій із трьох націй, що склали мою особистість, мені варто віддати перевагу. Кровні
зв’язки я, звичайно, визнаю і ставлюся до них, як мені здається, з належною повагою,
але склад крові, на мій погляд, не визначає національності. Важливо де, ким і на яких
ідеалах вихована людина... Питання в тому, що називати національністю, –
біологічний початок чи духовну сутність людини...”.
Втім, одна річ – особисті пріоритети, а інша – справа науки. Так вже
повелося, що наука покликана досліджувати навіть ті питання, які комусь із нас
можуть видатися малозначущими та нецікавими. Проте іноді трапляється з точністю
до навпаки, і ДНК-генеалогія виявляє здатність пролити світло на деякі історичні
проблеми, що вже тривалий час викликають серйозний науковий і суспільний інтерес
[10, 4]. У якості прикладу такого роду слід наголосити на проміжних результатах
ДНК-генеалогії у розв’язанні винятково цікавої історичної задачі, якій нараховується
вже понад два з половиною століття. Йдеться про індоєвропейську проблему.
Кажучи коротко, зміст індоєвропейської проблеми полягає в тому, що між
численними давніми й сучасними європейськими мовами, з одного боку, а також
низкою сучасних індійських мов, що сходять у своїх витоках до санскриту – з
іншого, існує тісний, проте досі переконливо не пояснений зв’язок. І якщо вести мову
про невипадковість такого зв’язку, то слід визнати й існування конкретних
історичних обставин, що зумовили його постання. Не беручи до уваги ті географічні
регіони, куди і.-є. мови потрапили вже у новіші часи як наслідок великих
географічних відкриттів, виявимо, що порівняно компактному поширенню і.-є. мов
на Європейському континенті територіально ніби протистоїть Північна Індія та
Східний Іран як інший полюс поширення архаїчних і.-є. мов. Якщо суто теоретично
розмірковувати про ймовірні причини цих численних сходжень, що, між іншим,
зовсім не обмежуються суто мовними паралелями, охоплюючи широке коло
світоглядних, культурних, соціальних реалій, то цілком природно припустити
існування носія “первісної” індоєвропейської мовної та культурної традиції, який
внаслідок особливої історичної ситуації поширив її або: 1) з Європи до Індії; 2) у
зворотному напрямку, тобто з Індії до Європи; 3) одночасно і до Індії, і до Європи з
якогось іншого місця – їхньої умовної прабатьківщини. Варіант, що згадані паралелі
постали випадково, незалежно один від одного, з цілком очевидних причин
відкидаємо як науково неспроможний.
Отже, за умовами задачі існує лише три ймовірних з наукового погляду
варіанти відповіді. Всі вони, втім, зводяться до визнання того, що у певний
віддалений історичний період мала існувати сукупність факторів, що зумовила
спільність історичних доль переважної більшості європейських народів і частини
народів Індійського субконтинента. Тож і сучасна індоєвропеїстика як галузь науки
постала як наукова реакція на сукупність історичних даних, які годі було пояснити
інакше, ніж спільною історичною долею низки народів Євразії. А враховуючи те, що
йдеться про доволі значну за мірками історії людську спільноту, закономірно
очікувати, що ця історична реальність мала відбитися і у подіях популяційної історії.
Якщо це справді так, то вони не мали б пройти непоміченими і для сучасної ДНКгенеалогії.
Власне, ДНК-генеалогія вже запропонувала свій варіант відповіді на це
питання [10, 340]. Ідеться про субклад R1a-Z645, що постав бл. 5500 р. тому,
найімовірніше, у Східній Європі, і бл. 5000 р. тому розійшовся на субклад R1a-Z93,
що у сучасній науковій літературі часто позначається як “арійський” і який наявний у
частини сучасного населення Північної Індії та Східного Ірану, а також його
“братній” субклад R1a-Z280, умовно “східнослов’янський”, найбільш поширений
серед чоловічого населення сучасних народів Східної Європи – поляків, українців,
білорусів, росіян, латишів, литовців [10, 7; 14, 707, 757]. Втім, як уже йшлося, будь-
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які “історичні” найменування гаплогруп – річ умовна. Інша справа – предкові
гаплотипи R1a, які, як виявляється, у сучасного населення Індостану, з одного боку,
та представників низки сучасних народів Східної Європи – з іншого, практично
ідентичні. Зокрема, при розгляді 718-ти гаплотипів сучасних пакистанців (нагадаємо,
що до середини ХХ ст. Пакистан був частиною Індії) найбільша група досліджуваних
мала базовий шестимаркерний гаплотип 16-12-25-11-11-13, цілковито ідентичний
базовому гаплотипу східних слов’ян роду R1a-Z280. Разюча схожість гаплотипів
східних слов’ян та індійців субклада R1a виразно простежується і на “протяжних”
37-, 67- і 111-маркерних гаплотипах, що являють собою практично найвищу на
сьогодні роздільну здатність в ДНК-генеалогії і відносять час життя спільного предка
цієї серії гаплотипів на 4600±480 років тому [10, 231]. Для порівняння, предковий
гаплотип R1b-P312 (разом із субкладами), найбільш поширений серед сучасних
європейців, у 111-маркерному варіанті відрізняється від “братнього” предкового
“арійського” гаплотипа R1a на 68 мутацій, що розводить їх у часі до спільного предка
на 30 тисяч років [10, 232]. Отже, про випадковий збіг не може бути й мови.
Важливо,
що,
відповідно
до
розрахунків,
спільний
предок
східноєвропейських гаплотипів R1a, порівняно з аналогічними індійськими, близько
на півтисячоліття старший за віком: це означає, що поширення гаплотипів R1a
відбувалося з заходу на схід, з Європи у бік Індійського субконтинента [10, 338]. Це
добре простежується і за віком гаплотипів R1a, що “розсипані” по шляху арійських
племен до Індії. Так, гаплотипи R1a значної частини сучасних таджиків, узбеків,
пуштун, туркмен та низки інших народів Середньої Азії типово “індоєвропейські”,
практично ідентичні гаплотипам Східноєвропейської рівнини [11, 519] і сходять до
спільного предка, що жив 4200±450 р. тому, в діапазоні 2600-1700 рр. до н. е., тобто
якраз в часи історичних аріїв [10, 217]. Відповідні гаплотипи R1a засвідчено й у
викопних ДНК низки археологічних культур Східної Європи з датуванням 2300-1600
рр. до н. е. [10, 205] Прикметно, що східний міграційний вектор у популяційній
історії арійських народів, схоже, був не єдиним: бл. 4 тис. тому, як свідчить ДНКгенеалогія, жив і спільний предок сучасних арабів Близького Сходу гаплогрупи R1a
[10, 233].
Отже, за даними ДНК-генеалогії, значна частка сучасного чоловічого
населення Східної Європи, серед них близько половина українців, на рівні Yхромосоми виявляє ДНК-генеалогічну спорідненість із частиною сучасного
населення Північної Індії, Пакистану, Східного Ірану та Середньої Азії, яку є вагомі
історичні підстави ототожнити з нащадками давніх аріїв, що, у свою чергу, слід
розглядати як незаперечне свідчення їхніх спільних історичних доль понад чотири
тисячоліття тому. Що це має означати в історичному контексті? Лише те, що терени
Східної Європи у певний віддалений історичний період замешкував народ або група
народів, представники якого мали гаплотипи, який, за сучасною ДНК-генеалогічною
класифікацією, належали до субклада R1a. Частина цієї людності (очевидно,
переважна), лишилася на “батьківщині”, у Східній Європі (саме до нього напряму
сходить родовід значної частини сучасних східних слов’ян, зокрема, й українців).
Інша частина (можливо, найбільш молода, мобільна, войовнича), відома з історичних
джерел під самоназвою “арья”, з певних причин відокремившись від “первісного”
східноєвропейського популяційного масиву, рушила на схід, несучи з собою не лише
особливі “східноєвропейські” гаплотипи, що простежуються і надійно датуються на
усьому шляху їхніх тривалих міграцій, але й власні мови (діалекти), соціальну
організацію, релігійно-міфологічну традицію, обрядовість, історичну пам’ять, власне
– весь комплекс арійських культурно-світоглядних уявлень, властивий батьківським
теренам.
Частина переселенців осіла дорогою, взявши участь в етногенезі низки
народів Південного Уралу та Середньої Азії, решта близько середини ІІ тис. до н. е.
дісталися Північної Індії та Східного Ірану. Тут арійські племена змішалися з
переважаючою місцевою дравідійською людністю, де справу завершила генетика,
обумовивши за кілька тисячоліть серйозні зміни на рівні фенотипу, а різні історичні
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долі континентів сформували й сучасні відмінності у світогляді та свідомості: саме
тому сучасний індієць так не схожий на сучасного мешканця Східної Європи. Проте
метисація на рівні аутосом не могла вплинути на нерекомбіновані ділянки Yхромосоми, що лишилася тією самою. Тож із погляду молекулярної генеалогії
цілковито реальний сучасний українець, носій гаплогрупи R1a (а таких серед
сучасних українських чоловіків, як уже йшлося вище, приблизно кожен другий), а
також, з іншого боку, такий самий цілковито реальний сучасний індієць – носій цієї
ж гаплогрупи, обоє сходять до спільного предка – чоловіка або групи чоловіківродичів з єдиним гаплотипом. Вони – ДНК-генеалогічні родичі, попри те, що їхні
історичні шляхи та долі розійшлися близько п’яти тисячоліть тому.
Чи важливе визнання цього факту для сучасних українців та індійців? Для
переважної більшості, вочевидь, ні. Тим не менше воно важливе для сучасного
історика, адже підводить надійний ґрунт під розуміння “індоєвропейської проблеми”,
яка, схоже, вперше може бути переконливо розв’язана засобами, що є в
розпорядженні сучасної історичної науки. Ці нові наукові дані надають додаткові
підстави пов’язати первісну історію арійських народів із теренами Східної Європи,
про що вже неодноразово ішлося в науці, проте ці спроби щоразу згасали через
нестачу додаткових даних. Не менш важливо, що ДНК-генеалогія свідчить не лише
про історичних аріїв, але також про їхніх далеких предків і нащадків аж до
сучасності. А крім того, наочно ілюструє, що саме поняття “прабатьківщини аріїв”
або “прабатьківщини індоєвропейців” у традиційному розумінні позбавлене сенсу,
адже такої єдиної “прабатьківщини” не існувало, натомість можна вести мову про
низку “прабатьківщин”, міграційний шлях носіїв гаплогрупи R1a через тисячі років і
тисячі кілометрів, і всі пункти на цьому шляху є, по суті, транзитними – і Анатолія, і
Балкани, і Східноєвропейська рівнина, і десятки інших, де лінгвісти й археологи
розміщували “прабатьківщину” індоєвропейських мов і народів [15, 1432].
Інший важливий висновок полягає у тому, що саме у Північній Індії, за
Гімалаями, частково внаслідок географічної ізольованості регіону, частково в умовах
етнічно чужого аріям і, ймовірно, доволі агресивно до них налаштованого місцевого
дравідійського середовища давньоарійсько-східноєвропейська мовна, соціальна,
епічна та культурна традиції виявилися до певної міри “законсервованими” у
найдавніших писемних пам’ятках релігійного й міфілогічного змісту (ведах,
“Рамаяні”, “Махабгараті”, “Авесті”), завдяки чому і дійшли до нас практично без
змін. Тож дослідник етнічної історії Східної Європи може закономірно вдаватися у
своїх дослідженнях до індійської та іранської традиції, до санскриту й арійського
епосу. Адже вони в силу історичних обставин змогли зберегти й донести до
сучасника ту винятково цінну інформацію про найдавніший період історії наших
предків, яка в інакших історичних умовах, внаслідок бурхливого тисячолітнього
історичного розвитку народів Східної Європи значною втратилася, стерлася,
асимілювалася.
Тож не відкидаючи поки будь-яких інших можливостей та інтерпретацій, що
можуть із часом постати з нових наукових даних, субклад R1a-Z645 виявляється, посуті, єдиним на сьогодні ДНК-генеалогічним відповідником ідеї індоєвропеїзму та
тези про спільність історичних доль частини населення від Європи до Індії.11
11
Задля повноти картини відзначити, що тоді як одні гаплотипи R1a в Індії є
практичною копією східноєвропейських гаплотипів з часом до спільного предка
4050± 500 років, інші індійські гаплотипи R1a відрізняються від європейських і за
виглядом, і за віком, сходячи до спільного предка з часом життя бл. 7 тис. р. тому.
Отже, в Індії маємо два варіанти гаплотипів R1a, що мали різну історію і відрізнялися
за складом алелей. Ця інформація подавалася у статтях індійських та низки
європейських авторів як заперечення приходу аріїв в Індію і про автохтонність всіх
індійських гаплотипів R1a [KSS]. Втім, судячи з датування, ця гілка гаплотипів не
задовольняє умовам задачі, а отже, не має стосунку до “індоєвропейської проблеми”.
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Прикметно, що ці нові дані не суперечать висновкам класичної індоєвропеїстики й
майже нічого не порушують у парадигмах істориків, археологів та лінгвістів [6, с.
340], які у багатьох випадках ці зв’язки відчули, виявили, передбачили, хоча часто
невпевнено, у неподоланних різночитаннях між собою [10, 210]. А також, що
особливо важливо, переконливо об’єднують проблеми етнічної історії арійських і
слов’янських народів в єдину історичну проблему, що так само потребує єдиної
наукової відповіді.
Безумовно, такий варіант розв’язання проблеми зумовлює й постання
численних запитань, відповісти на які мають не лише фахівці з ДНК-генеалогії, але й
історики, археологи, мовознавці. Потрібні час і додаткові дослідницькі зусилля, аби
ще раз перевірити пропоновану гіпотезу, узгодивши з усіма наявними даними,
уточнити й обгрунтувати її, наповнити конкретним змістом, перетворивши її тим
самим на історичну теорію. Є вагомі підстави вважати, що вже найближче майбутнє
принесе нові, логічні та переконливі аргументи для остаточного розв’язання цієї
тривалої наукової дискусії.
У контексті сказаного вище, вочевидь, доцільно ще раз повернутися до
міркувань з приводу ймовірної кореляції гаплогрупи й етносу. Цілком очевидно, що
гаплогрупа сама по собі не може бути слов’янською, арійською або якоюсь іншою.
Гаплогрупа – лише мітка, певна мутація у хромосомі. Проте історія людства
розгорталася таким чином, що нащадки людей, які мали у своїх ДНК згадану мітку
(так само, як і інші, що мали інші мітки), найчастіше жили і пересувалися своїм
родом, що сходив до генеалогічного “патріарха”, і їхні нащадки часто продовжували
порівняно компактно жити тисячоліттями на єдиній території (яка могла бути досить
великою), спілкуватися давніми мовами, що ними спілкувалися і їхні далекі предки.
Тож чи означає це, що гаплогрупа задає мову? Ні. Це означає лише те, що у багатьох
випадках гаплогрупа й мова супроводжують одна одну. Так було завгодно долі, що
саме носії ДНК-генеалогічної мітки R1a, супроводжуючи міграції свого роду,
прибули до Східної Європи, вижили, зуміли продовжити свій ДНК-генеалогічний рід
і донести його до наших днів, про що свідчить наявність цієї у майже половини
сучасних поляків, білорусів, українців, росіян, латишів, литовців, у третини або
більше словаків, чехів, словенців, хорватів тощо. Більшість цих народів нині
належить до носіїв мов слов’янської групи. Чи означає це, що гаплогрупа R1a –
слов’янська? Знову-таки, ні. Носіїв цієї гаплогрупи чимало і серед жителів Алтаю,
Тибету, Середньої та Передньої Азії, Анатолії тощо, і це переважно зовсім не слов’яни [14, 723]. Отже, гаплогрупа не визначає етнос, проте вона його супроводжує, і
часто не одна [14, 714]. Тож і будь-які механічні спроби наділити гаплогрупи іншими
рисами, окрім власне ДНК-генеалогічних, у методологічному розумінні не можуть
вважатися виправданими. А про ймовірну кореляцію етноса (мови, археологічної
культури тощо) слід вести мову лише тоді, коли для цього є відповідні факти,
підтверджені розрахунками і сукупністю історичних даних.
Саме з цієї перспективи, з погляду наукової специфіки й методів ДНКгенеалогії, стає зрозуміло, що чіткої й однозначної відповіді на питання про
походження українців у сенсі ДНК-генеалогічного знання бути не може: ця відповідь
буде такою само складною, як складним був процес формування сучасного людства.
Тож і постановка питання про походження українського народу вимагає певної
корекції не як конкретна дефініція з цілком конкретним датуванням, а як розгляд у
динаміці його етногенезу як тривалого і складного процесу, як суми етногенезів усіх
його складників. Слід розуміти, що походження народу – не подія, а процес, кожен
етап якого мав і передісторію, і продовження, і витоки якого губляться у глибині
тисячоліть. Тож суть розуміння походження українців полягає не у конкретній
відповіді на це запитання, а у наповненні цього процесу змістом, фактажем,
наскільки це дозволяє зробити сучасний стан історичного знання. І як бути, якщо
ДНК-генеалогія, оперуючи не лінгвістичними категоріями чи археологічною
типологією, а категоріями прямої спадковості, відсуває коріння сучасних українців
углиб на багато тисячоліть? І виявляється, що чотири або п’ять тисячоліть тому
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Східноєвропейську рівнину заселяли не якісь напівміфічні індоєвропейці, трипільці
чи ямники, а безпосередні предки сучасних українців, кожного з нас?
Це, втім, означає лише те, що означає, і тут слід відразу вірно розставити
акценти. Той факт, що двох або більшу кількість людей об’єднує спільний прапредок
багато тисячоліть тому, навряд чи нині це має бодай якесь значення, окрім суто
пізнавального: зрештою, всі люди на планеті Земля (інших поки не виявлено) сходять
до спільного предка. З іншого боку, тисячі і десятки тисяч років, аж доки не
з’явилася ДНК-генеалогія, люди і гадки не мали про гаплотипи і гаплогрупи:
самоідентифікація зі своїм родом базувалася на кровній спорідненості, мові, традиціях, світогляді, родовід вівся традиційно від прадідів до онуків, а увага до генетичної
складової переважно зводилася до полеміки про те, на котрого з батьків або бабусьдідусів більше схожа дитина. Тож і приналежність до певного генетичного роду
(гаплогрупи) насправді не має нічого спільного з національною самоідентифікацією,
це лише ще один, цілковито інший вимір “ідентифікації” людини, у новій системі
координат, зумовлений і обмежений специфікою та завданнями ДНК-генеалогічного
знання.
Таким чином, підсумовуючи сказане у статті, зазначимо, що сама ДНКгенеалогія годиться насамперед для того, аби з’ясувати ступінь взаємної
спорідненості двох або більшої кількості людей, а також визначити час життя їхнього
спільного предка. Важливо, що вона дає змогу простежити еволюційні, прямі
спадкоємні зв’язки не лише між сучасними людьми, а й між різними представниками
роду Homo, і далі – між ними і сучасною людиною. Цього вже немало, і жодним
іншим чином про це дізнатися годі. Коли ж ідеться про спроби історичних
реконструкцій, то тут жодні прямі ототожнення не діють, і ДНК-генеалогія, подібно
до археології та лінгвістики, може розглядатися лише як допоміжний засіб серед
низки спеціальних історичних дисциплін. Це – ніби ще один вимір, додатковий до
тих, що вже є у розпорядженні історика, що змальовує наявний на сьогодні (і
водночас проміжний) результат популяційної історії людства (до того ж в її досить
обмеженій частині, лише за прямою батьківською та материнською лініями).
Звісно, привабливо було б співвіднести кожен давній народ із конкретною
гаплогрупою або її субкладом. Проте досягти цього вдається далеко не завжди:
історичний процес не вкладається у рамки простих історичних ототожнень. Етнічна
історія будь-якого народу та популяційна історія його складників – процеси, що хоч і
відбуваються паралельно, проте не є рівнозначними. Окремо взята популяція у
етнічному розумінні може виглядати цілковито по-різному залежно від точки і часу
спостереження, тож і співвіднесення етнічності й популяційної історії можливе не
“взагалі”, а лише в конкретний історичний момент. У цьому розумінні ДНКгенеалогія потребує серйозної наукової “підтримки” з боку низки суміжних
історичних дисциплін [10, 220].
ДНК-генеалогія – молода історична дисципліна, що перебуває на етапі
становлення та формування власного методологічного апарату. Тож навряд чи слід
вимагати від неї якихось принципових наукових відкриттів у галузі історії, а тим
більше розглядати її як універсальний засіб, такий собі “чарівний ключик” до розв’язання численних проблем етнологічної науки. На сучасному етапі розвитку обох
наук це навряд чи можливо. Поки наші знання з популяційної історії є вкрай
поверхневими, певно, не варто будувати на них далекосяжних історичних концепцій.
Та й картина популяційної історії людства, змальована сучасними працями фахівців з
ДНК-генеалогії, поки є лише легким начерком на складній карті давніх популяційних
процесів. З іншого боку, наявна схема етнічної історії стародавнього світу і собі,
м’яко кажучи, небезперечна, тож і не завжди придатна як засіб для перевірки
результатів ДНК-генеалогії. Тож перш ніж залучати дані ДНК-генеалогії, слід
“розчистити їй дорогу”, розібрати серйозні термінологічні та методологічні “завали”,
яких в історичній науці немало, а також чітко визначити завдання, що стоять перед
нею. Ігнорування або хибне застосування методів ДНК-генеалогічних досліджень не
лише не зможе допомогти у розв’язанні численних питань історичного ґатунку, а
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навпаки, здатне ще більше заплутати проблему й нав’язати хибні уявлення, а замість
колишніх міфів навіяти нові. Слід зважати й на те, що об’єктивні дані результатів
дослідження ДНК людини, з одного боку, і спроби інтерпретації цих даних – з
іншого, зовсім не тотожні речі. Тому історикові, хоч він і спирається на сучасні
дослідження з ДНК-генеалогії, все ж не варто беззастережно брати на віру історичні
інтерпретації жодного з їх авторів.
Втім, значно важливіше інше: на початку ХХІ ст. історик отримав по-своєму
унікальний, а водночас надійний і серйозний науковий інструмент для досліджень у
царині популяційної й етнічної історії. Те, що іще нещодавно видавалося якоюсь
розвагою, як виявилося, спроможне надати історії, антропології, археології,
лінгвістиці можливість перевірити власні концепції, поглянути на наявні дані під
принципово новим кутом, пов’язати воєдино, здавалося б, розрізнені частини
загальної картини наших знань про оточуючий світ, а часом і переглядати усталені
висновки (що ж, у науці часто буває й таке). А далі – інтерпретація отриманих даних
в термінах суміжних історичних дисциплін, стиковка їх з відомими даними, введення
в науковий обіг нових наукових даних, відкриття нових шляхів для їх верифікації,
перевірки, обговорення, висунення нових гіпотез і положень. Іноді висновки справді
можуть виявитися дещо несподіваними для істориків, проте вони завжди доступні
для розгляду та контрінтерпретацій [13, 1374; 14, 719;].
“Слід розуміти, – зазначає А. Кльосов, – що ДНК-генеалогічні ознаки не є
абсолютними (як, зрештою, і жодні інші), але вони, будучи імовірнісними,
допомагають досягати певних висновків, особливо коли підкріплюються положеннями археології, лінгвістики, які, природно, також не є абсолютними. Так відбувається
поступове наближення до “істини”, яка також не абсолютна... Наука видає результат
як продукт оптимізації великої кількості факторів, часто суперечливих, і ми в кожен
момент не знаємо, що з них вірно, що помилка, що сфальсифіковано (буває і так), що
натягнуто або не розглянуті можливі альтернативи. Тому “точна відповідь” у науці є
насправді “найбільш імовірною відповіддю”, особливо на вістрі знання, де картина
ще не встоялася. Та й навіть усталена в науці картина подій далеко не обов’язково
вірна”. Висновки можуть бути умовними, слід лише розуміти межі цієї умовності”.
ДНК-генеалогія встановлює історичні зв’язки між популяціями, з яких у
багатьох випадках можна виокремити етноси, мови, але це вже наступний за рангом
рівень дослідження, що здійснюється вже методами не лише ДНК-генеалогії, тож не
слід вимагати від фахівців з ДНК-генеалогії остаточних відповідей на питання
історичного ґатунку, які за своєю суттю потребують врахування наукових даних
низки суміжних історичних дисциплін. На щастя, це добре усвідомлюють і самі
представники сучасної ДНК-генеалогії. “Наше завдання, – зазначає з цього приводу
А. Кльосов, – не підмінювати історію, етнографію, лінгвістику, не переписувати їх
заново, не відмітати їх… Нерозумно переписувати й відмітати знання, накопичені у
професійних галузях науки. Наше завдання – узяти представників цих дисциплін за
руку, з повагою підвести до ДНК-генеалогії і сказати: погляньте, яка скарбниця нової
інформації! Ми допоможемо вам розібратися з цим. Ми знаємо, як це інтерпретувати.
Ми допоможемо вам розрахувати, коли і як саме відбувалися певні події. А ви звірте
з власними результатами й вирішіть, наскільки можлива оптимізація наших спільних
підходів, аби в результаті здобути нове знання, дати відповіді на загадки давнини”.
В даному разі йдеться про перспективи нової науки, про унікальну
можливість, що постає не так часто. Тож надзвичайно важливо від самого початку
вибудувати чесні та зрозумілі правила гри. В силу молодості ДНК-генеалогії фахівців
з цієї дисципліни нині одиниці: всі ми одночасно вчимося розвиваємо цю науку. Ми
перебуваємо на початку цього шляху, тож немає особливих підстав висловлювати
бездоказові твердження з тим, щоб вже за кілька років частина з них були заперечені.
Нині ДНК-генеалогія розвивається настільки швидкими темпами, що навіть у нас,
сучасників, буде і час, і можливість ще не раз осмислити наявний фактологічний
матеріал. Водночас практичні успіхи молекулярної генетики вже не лише
уможливлюють, а й передбачають “перехресну” перевірку історичних, лінгвістичних
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та археологічних даних: жодна серйозна етнологічна концепція нині вже не може
вважатися достатньо переконливою без врахування даних ДНК-генеалогії.
Тож варто ще раз повторити вихідну засаду: генетичний поліморфізм, або
генетична різноманітність – звичайний стан будь-якої локальної популяції і людства
в цілому – не виникає одномоментно, а являє собою результат популяційних
процесів, що здійснюються на всіх рівнях організації – від молекулярного до
популяційного. І що поширення сучасних ділянок ДНК по планеті – не випадкове, і
загальні обриси популяційних процесів можуть бути відновлені завдяки ДНКгенеалогії. Не завжди вона спроможна дати конкретну відповідь на певне питання.
Тим не менше у багатьох випадках вона здатна принаймні обмежити коло можливих
варіантів, дати поштовх новим дослідженням, сформулювати перед дослідниками
нові питання історичного й етнологічного гатунку, що й собі винятково важливо. Адже вірно сформульоване питання, як відомо – вже половина відповіді. Знайти
переконливу відповідь на другу її половину, узгодивши дані суміжних історичних
дисциплін – відповідальність та обов’язок самого історика.
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Фігурний Ю.С.
РОЛЬ М. СІКОРСЬКОГО У ЗБЕРЕЖЕННІ ПАМ’ЯТОК
УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
У статті аналізується вагома роль М. Сікорського у вивченні та збережені
для наступних поколінь численних пам’яток української традиційної культури та
створенню першого в Україні скансена (музею під відкритим небом).
Ключові слова: Україна, українці, М. Сікорський, Наддніпрянщина,
український етнокультурний розвиток.
27 вересня 2016 р. виповнилося п’ять років з того часу як відлетіла у вирій
душа Михайла Івановича Сікорського – Героя України, лауреата Національної
Шевченківської премії, заслуженого працівника культури, засновника і почесного
директора Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»,
почесного професора Державного вищого навчального закладу «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
За цей короткий в історичному ракурсі відрізок часу, а саме з 2011 по 2016
рр., Україна й українці пережили чимало злетів і падінь. Революція Гідності,
неоголошена (гібридна) російсько-українська війна, 25-та річниця відновлення
Української держави тощо. Протягом цих п’яти років українська нація здолала такий
шлях, на який інші народи витрачають десятиліття. Україна й українці лише
розпочали змінювати себе й оточуючий їх цивілізаційно-геополітичний простір. Цей
шлях змін буде довгим і важким. Разом з тим, завдяки українському потенціалу й
таким визначним особистостям, як Михайло Сікорський, який зробив вагомий внесок
у розвиток національної культури, науки і музейної справи, українська політична
нація здолає всі перешкоди на своєму шляху та перетворить сучасну корупційну,
бідну, кланово-олігархічну країну третього світу в інноваційну, правову,
демократичну, заможну Українську Самостійну Соборну Державу й потенційного
європейського лідера.
Актуальність дослідження заявленої теми полягає в тому, що, вивчаючи
життєвий шлях і наукові здобутки відомого дослідника матеріальної і духовної
культури українського народу, тим самим намагаємось осягнути і проаналізувати
основні тенденції етнокультурного розвитку України і українців у ХХ – на початку
ХХІ ст.
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Наукова новизна праці полягає у розробці актуальної проблематики, яка,
незважаючи на чимало публікацій з цієї теми, залишається ще недостатньо вивченою
й тому потребує подальших фахових студій.
Метою дослідження є аналіз ролі М. Сікорського у вивченні та збережені для
наступних поколінь пам’яток української традиційної культури. Для досягнення
проставленої мети доцільно вирішення таких дослідницьких завдань: окреслити
життєвий шлях подвижника; з’ясувати його внесок у створення і функціонування
першого в Україні скансена (музею під відкритим небом); проаналізувати основні
здобутки М. Сікорського щодо збереження української етнокультурної спадщини.
Ця праця реалізується в межах виконання науково-дослідної роботи, що
фінансується з державного бюджету «Україна й українство в етнокультурних
процесах світу», керівником якої є професор В. Баран. Вона виконується в НДІУ
відповідно до напряму планової роботи відділу української етнології.
Життєвий шлях та аналіз особистого внеску М. Сікорського щодо вивчення
етнокультурного розвитку України й українців зацікавили багатьох учених. Окремі
аспекти даної проблематики висвітлювали такі дослідники: Ю. Авраменко, І.
Більченко, І. Бова, Г. Бузян, Є. Букет, Н. Булаєвська, С, Верговський, В. Вовкодав,
Б. Войцехівський, О. Горбовий, С. Дембіцький, Н. Дем’яненко, О. Жам, М. Зніщенко,
Г. Козій, О. Колибенко, В. Коцур, Ю. Легенький, Т. Нагайко, Л. Науменко,
А. Мінгазутдінов, М. Махінчук, І. Піхало, Л. Сога (Науменко), Д. Тетеря, В.Ткаченко,
Н. Ткаченко, Г. Ткаченко, О. Тонконог, М. Шкіра, О. Юрченко та інші.
Джерельною базою дослідження слугують праці М.Сікорського та Є. Іщенка
а також спогади друзів, колег і громадських діячів про М. Сікорського. Зокрема: Ю.
Авраменка, Л. Аврамич, Т. Богуш, Н. Бойко, Г. Бузян, П. Бутника, Г. Васько, Н.
Вишаровської, В. Воловика, Н. Гаврилюк, Г. Гасек, Ц. Гехтман, Л. Готліної, В.
Григоренка, О. Гудин, Ф. Дарди, С. Дембіцького, В. Дзюби, П. Довгошиї, Г. Домніча,
Г. Дуди, Т. Дутки, О. Жам, Н. Заїки, М. Зачепи, А. Євсевського, Л. Кірпікіна,
А. Ковальської, О. Коломійця, Т. Косміної, Н. Костюк, Г. Красовської, Г. Лебедєвої,
М. Литвиненка, Л. Лиховид, Є. Лов’ягіна, В. Лялько, М. Мащенка, О. Мельника, Л.
Мех, Є. Набойченка, Л. Орел, К. Поліщука, Л. Романенко, М. Сидоренка, В. Скряги,
О. Тарасенка, О. Тесленко, Н. Ткаченко, С. Убоженка, В. Хоменко, С. Чайковського,
Л. Чередніченко, Н. Черней, В. Шавейко, М. Шкіри, Л. Шкіри, О. Юзвікової, П.
Юркової та інших.
Аналізуючи життєвий шлях і наукові здобутки вченого, кандидат історичних
наук Олександр Володимирович Колибенко зазначає, що ставши у 1951 році
директором маленького районного історичного музею Михайло Іванович працював
на цій посаді 57 років (до 2008 року) і за цей час очолюваний ним заклад пройшов
шлях від районного історичного музею до історико-культурного заповідника
обласного підпорядкування (1979 рік), а потім – до Національного історикоетнографічного заповідника «Переяслав» (1999 рік), який у даний час є одним з
найбільших заповідників України [7, с. 358].
З цим твердженням солідаризується ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доктор історичних
наук, професор, дійсний член НАПН України Віктор Петрович Коцур. Зокрема, він
наголошує, що Михайло Іванович Сікорський залишив на згадку про себе 26 музеїв,
які входять до духовної скарбниці Української держави і завдяки його зусиллям та
кропіткій праці очолюваного ним колективу, у співдружності з науковцями
Переяслав-Хмельницького педуніверситету було розпочато складну й багаторічну
роботу по вивченню, узагальненню та відродженню величезних пластів історичного
минулого Переяславського краю, як одного з головних регіонів формування
українського етносу» [8, с. 3].
Розуміючи важливість збереження української традиційної культури
М. Сікорський розпочав цілеспрямовану працю над створенням низки музейних
зібрань, які мали допомогти українцям зберегти власні етнокультурні здобутки.
Першим таким науково-освітнім осередком став Переяслав-Хмельницький
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історичний музей. Впродовж 50-80-х років ХХ ст. його виставкові зали й фонди
суттєво поповнилися цінними експонатами. Це дало змогу розширити музейні
експозиції і широко представити не лише історію Переяслава Х-ХХ ст., а і
Переяславщини, яка є безумовно окрасою Середньої Надніпрянщини. Саме поняття
«Наддніпрянщина» є дуже важливим для осягнення українського етнокультурного
розвитку. Саме Лівобережна і Правобережна Україна (Наддніпрянщина), які входили
спочатку до складу Російської імперії, а згодом до комуністичної, викристалізували і
сформували цілісний український етнокультурний простір, що з часом об’єднав
навколо себе всі інші етнографічні регіони де мешкали українці. Тому дослідження
етнокультурних традицій Наддніпрянщини дає змогу вченим осягнути визначальні
тенденції і закономірності становлення і розвитку традиційної української культури
та головні етапи формування цілісного етнокультурного простору України.
Однією із базових засад українства є українська етнічна ідентичність
(самобутність, тотожність тощо) – усвідомлення українцями своєї приналежності до
українського етносу через ототожнення базових характерних чинників свого
духовного світогляду і матеріального добробуту з численними ознаками й
складниками української етнічної спільноти. У свою чергу, головними
етновизначальними рисами українського народу є: спільність походження, мовна
єдність (функціонування в його середовищі рідної української мови), наявність
власної споконвічної етнічної території, самобутня духовна і матеріальна традиційна
культура, релігійність, збереження й існування самосвідомості, етнічної пам’яті,
самоназви, менталітету, стереотипів поведінки тощо. Всі ці елементи є складовими
українського етнокультурного комплексу й творяться в процесі тривалого у часі і
просторі етнокультурного розвитку України й українців.
Оскільки Переяслав і Переяславщина є одним з центрів Середньої
Надніпрянщини, то збереження і вивчення їхньої історії допоможе осягнути динаміку
українських етнокультурних процесів.
Загалом, у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. за ініціативи та
безпосередньої участі М. Сікорського було створено понад два десятки музеїв. Серед
них такі: Археологічний музей, Музей народного одягу Середньої Надніпрянщини,
Музей Г.С. Сковороди, Музей народно-прикладного мистецтва Київщини, Музей
архітектури давньоруського Переяслава, Музей історії розвитку бджільництва зони
Середньої Надніпрянщини, Музей хліба, Музей кобзарства, Музей українських
обрядів, Музей історії Української Православної Церкви, Музей сухопутного
транспорту, Музей українського рушника, Музей трипільської культури, Музей
козацької слави, Музей пам’яті Поліського району Київської області, Музей історії
лісового господарства та Музей «Заповіту» Т. Г. Шевченка. Це був останній музей,
який створив М. Сікорський. З цього приводу його колега й однодумець С.
Дембіцький зазначив: «18 квітня 2008 року в будинку лікаря А. Й. Козачковського,
де 50 років розміщувався історичний музей, після капітального ремонту та
реконструкції приміщення був відкритий Музей Заповіту Т. Г. Шевченка. Із цим
будинком Михайла Івановича пов’язувало дуже багато. Тут він проживав з 1951
року, коли прибув на посаду директора історичного музею, і аж до 1965 року, коли
йому надали квартиру» [4, с. 53].
Але, найбільшим успіхом і досягненням М. Сікорського та його
співробітників, стверджує С. Дембіцький, стало відкриття в 60-х рр. ХХ ст., першого
в Україні скансену (музейно-виставкового зібрання просто неба) – Музею народної
архітектури та побуту [4, с. 48].
О. Жам і Н. Ткаченко наголошують, що ідея створення першого в Україні
музею-скансену виношувалася переяславськими музейниками та їхнім очільником
М.І. Сікорським упродовж кількох років, зрештою, на початку 60-х років ХХ ст. він
був відкритий. Також дослідники зазначають, що Музей народної архітектурі та
побуту в Переяславі-Хмельницькому – одна з найбагатших скарбниць із історії
народної архітектури, культури, побуту українців Середньої Надніпрянщини, а в
основі експозиції – наддніпрянське село ІІ пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст. Ядро експозиції
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склали етнографічні матеріали з Київщини (без північних районів), Черкащини,
північних районів Кіровоградщини та заходу Полтавщини – історико-культурної
області, де найбільш інтенсивно проходив процес консолідації та формування
українського народу й нації. Музеї народної архітектури та побуту під відкритим
небом (скансени) у світовій практиці вважаються найбільш дохідливою,
раціональною та дієвою формою комплексного показу пам’яток матеріальної й
духовної культури в умовах, максимально наближених до природних [5, с. 73].
На час створення скансену у Переяславі-Хмельницькому, Україна
перебувала у складі СРСР. Українська Радянська Соціалістична Республіка – це
своєрідне квазідержавне утворення, що існувало на переважній більшості
українських етнічних земель з деякими перервами у 1917-1991 рр. і безпосередньо
являлося невід’ємною складовою частиною Союзу Радянський Соціалістичних
Республік (1922-1991). Радянська Україна мала деякі ознаки як держави (прапор,
герб, гімн, територію, міністерства, відомства, власний партійно-бюрократичний
апарат тощо), так і колонії (всі найважливіші питання вирішувалися не в Києві, а у
Москві, союзні інстанції мали завжди пріоритет над республіканськими, інтереси
України й українців завжди перебували на останніх місцях у шкалі цінностей
компартійної влади метрополії).
У 50–80-ті роки ХХ ст. тоталітарна влада намагалася остаточно вирішити
національне питання і створити нову прогресивну соціалістичну спільноту –
радянський народ. Все те величезне етнокультурне надбання багатьох етносів, які
мешкали у «вільній сім’ї народів» (де-юре), а насправді в «імперії зла» (де-факто),
мало перетворитися в єдиний монолітний радянський мегаетнос. Вся багатомовність,
різнокультурність і багатоманітність народів СРСР аж ніяк не влаштовувала
партійних ідеологів, навіть офіційне формулювання «соціалістичне за змістом,
національне за формою» стосовно українців, грузин, литовців, латвійців, естонців,
молдаван, білорусів, казахів, киргизів, туркмен, таджиків, узбеків, вірмен,
азербайджанців та інших спільнот, на їх думку, вже почало морально застарівати.
Товариш Суслов та його поплічники прагнули створити радянський народ з єдиною
мовою – російською і вірою – комуністичною, а традиції і звичаї мали бути
уніфікованими, офіційно затвердженими та єдиними для всіх мешканців СРСР.
Оскільки Українська Радянська Соціалістична Республіка була одним із наріжних
каменів тоталітарної комуністичної системи, тому партійні ідеологи приділяли
особливу увагу процесам русифікації і комунізації України і українців. Академічна
наука й науковці УРСР теж мали виконати своє завдання – створити й утвердити в
суспільстві комуно-радянські звичаї і традиції, пропагувати комуністичні ідеї й
ідеали та всіляко применшувати етнокультурне надбання пращурів [10, с. 14].
Головною метою радянських вождів було перетворення СРСР у могутню
наддержаву та розповсюдження комунізму у всепланетарному масштабі. Задля цього
амбітного завдання тоталітарні вожді здійснювали модернізацію, колективізацію,
індустріалізацію тощо. Україні й українцям у цих планах відводилося важливе місце.
УРСР мала стати одним з найпотужніших індустріальних центрів СРСР.
Як відзначають дослідники М. Шкіра й Л. Шкіра масові проектні і практичні
будівельні роботи в Україні розпочалися ще у 1927 р., після спочатку спорудження
Дніпровської гідроелектростанції (ДніпроГЕС), а завершилися ці роботи лише у 1975
р. За цей час Дніпро від державного кордону з Білоруссю до Каховки було
перетворено в каскад водосховищ. Найвідоміші з них – ДніпроГЕС у Запоріжжі
(1927-1932, завершено відбудову у 1950 р.); друга черга – ДніпроГЕС-2 (1969-1975);
Каховська ГЕС (1950-1956 рр.); Кременчуцька ГЕС (1954-1960); Київська ГЕС (19601964); Дніпродзержинська ГЕС (1956-1964) і остання – Канівська ГЕС (1963-1975)
завершила Дніпровський каскад гребель [11, с. 414].
У зв’язку з введенням в експлуатацію Канівської ГЕС та створенням
штучного Канівського водосховища великі терени Східної Наддніпрянщини, у тому
числі і Переяславщини, мало поглинути рукотворне море. Разом з їх природними,
археологічними, історичними, архітектурними й культурними пам’ятками. Радянські
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чиновники й можновладці не переймалися знищенням великого українського
етнокультурного комплексу, а навпаки – це їх надзвичайно тішило, оскільки
денаціоналізовані та радянізовані українці, позбавлені своєї історії, традицій, звичаїв
та культури дуже швидко стануть манкуртами і надійними гвинтиками тоталітарної
системи й безвідмовними будівельниками комунізму.
Незважаючи на потужний ідеологічний тиск багато українців намагалися
зберегти свою самобутність та порятувати власні етнокультурні пам’ятки. Одним з
них був і М. Сікорський, а кожен створюваний ним музей допомагав зберегти
історико-культурну спадщину українського народу.
Одним з таких важливих етнокультурних проектів стало створення на
початку 60-х рр. ХХ ст. – Музею народної архітектури та побуту Середньої
Наддніпрянщини. Ще у середині 50-х рр. ХХ ст. переяславський краєзнавець Є.
Іщенко перейнявся ідеєю про важливість збереження, відтворення й демонстрування
широкому загалу найважливіших подій в історії українського народу засобами
монументальної пропаганди. Для реалізації цього амбітного завдання він
запропонував створити музейний заклад, але не звичайний, а музей історії й природи
України під відкритим небом [6, с. 2-3].
Врешті-решт, ця перспективна ідея зацікавила й М. Сікорського, і, як
зазначає О. Горбовий, з 1961 р. вони об’єднали свої зусилля задля створення у місті
Переяслав-Хмельницький першого в Україні Музей просто неба [2, с. 113].
Створення скансену суттєво пришвидшило будівництво Канівського
гідровузла. М. Сікорський мобілізував усіх своїх співробітників в ім’я порятунку
української етнокультурної спадщини і створення майбутньої музейної експозиції.
Колишній фотограф НІЕЗ «Переяслав» В. Воловик згадуючи про ту напружену
роботу писав, що у 1971-1972 роках лише завдяки доброму адмініструванню та
наполегливій праці М.Сікорського вдалося зберегти велику кількість етнокультурних
цінностей [1, с. 338].
Зрештою, самовіддана праця музейників під керівництвом М. Сікорського
сприяла наповненню експонатами музейних експозицій й творенню самого скансену.
Н. Дем’яненко відзначала, що завдяки П. Т. Троньку було прийняте рішення про
виділення 30 га землі на Татарській горі й з березня 1964 року тут почали
насаджувати дендропарк. Саме сюди, згадує пані Наталія, перевозили все, що мало
зникнути з лиця землі під водою штучного моря під час будівництва Канівської
гідроелектростанції, а саме: історичні цінності сіл В’юнища, Комарівки, Андрушів,
Підсінного, Цибель (старі хати, повітки, клуні, комори, громадські будівлі, вітряки,
вишиті та тканні рушники, скатерті, одяг, глиняний посуд, лави, столи, дощані поли
для спання, жердки та полиці для одягу, скрині, шафи) [3, с. 251].
Отже, завдяки подвижницькій діяльності М. Сікорського та його однодумців
та помічників Є. Іщенка, М. Жама, П. Щербини, О. Юзвікової та багатьох інших
колег і співробітників у Переяслав-Хмельницькому було створено перший в Україні
Музей під відкритим небом та збережено від знищення величезний український
етнокультурний комплекс: традиційні пам’ятки народної архітектури, речі
повсякденно вжитку тощо.
Оцінюючи вагомий внесок М. Сікорського у вивчення та збереження
української етно-культури О. Жам і Н. Ткаченко наголошують: «Михайло Іванович
Сікорський вніс неоціненний вклад в розвиток музейної справи на Переяславщині,
був творцем низки музеїв Національного історико-етнографічного заповідника
«Переяслав», найпомітніший з-поміж яких – Музей народної архітектури та побуту
Середньої Наддніпрянщини. Створення першого в Україні музею-скансену – велика
подія в культурному житті українського народу» [5, с. 117, 119-120].
О. Горбовий так оцінює роль М. Сікорського у збереженні історичної та
етнокультурної спадщини: «Завдяки його невтомній діяльності десятки
архітектурних пам’яток, сотні археологічних артефактів та тисячі предметів побуту
знайшли своє місце у фондах та експозиціях переяславських музеїв. Вони збагатили
українську історичну науку та розширили світогляд сотень тисяч відвідувачів. Тим
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самим музейний будівничий зробив справді безцінний внесок у справу врятування
історико-культурної спадщини затопленого Придніпров’я» [2, с. 116].
К. Поліщук відзначає: «М. І. Сікорський – це постать не тільки
всеукраїнського, а й європейського чи, можливо, навіть всесвітнього масштабу. Той
запал і та відданість, з якими він займався історичними дослідженнями і музейним
будівництвом протягом усього свого життя, дозволили зібрати матеріали виняткової
історичної, наукової та художньої вартості» [9., с. 430].
М.І. Сікорський жив і працював у складні часи, коли будь-який науковець,
що займався українською етнографією міг бути звинувачений у т.зв. «українському
буржуазному націоналізмові». Михайло Іванович був сином свого часу, і, ймовірно,
усвідомлював, що не всі його проекти будуть вітатися компартійними чиновниками
та розумів, що іноді він сам зі своїми колегами, балансує на межі дозволеного.
Незважаючи на ці ризики, М. Сікорський використовуючи підтримку своїх друзів,
зокрема В. Заболотного, П. Тронька, І. Гончара та наполегливу працю колег, крок за
кроком, експонат за експонатом творив музеї. Врешті-решт пересічний райцентр,
яким був на той час Переяслав-Хмельницький, перетворився в осередок збереження і
відтворення української етнокультурної спадщини Середньої Наддніпрянщини. Не
всі задуми М. Сікорському вдалося реалізувати, але все те, що він зміг втілити у
життя вражають своєю масштабністю. Зрештою, прийшов час Переяславу і
переяславчанам віддати шану своєму славетному земляку – відкрити музей,
поставити пам’ятник, назвати площу чи хоча би вулицю його прізвищем, бо М. І.
Сікорський заслуговує на це.
Отже, М. І. Сікорський плідно досліджував матеріальну і духовну культуру
Середньої Наддніпрянщини загалом та Переяслава й Переяславщини зокрема.
Завдяки наполегливій, самовідданій і подвижницькій праці М. Сікорського було
досліджено, зібрано, упорядковано й збережено багато цінних пам’яток української
традиційної культури та створено перший в Україні етнографічний музей просто
неба, а Переяслав-Хмельницький перетворився на своєрідний музейний та
етнокультурний центр Середньої Наддніпрянщини.
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Шакурова О.В.
ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ:
ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)
У статті проаналізовано зміст та науковий потенціал вітчизняних
концепцій походження українського народу. Автор переконаний, що найбільш
науково обґрунтованою теорією українського етногенезу є ранньосередньовічна.
Вона базується на потужній джерельній базі (археологічній, історичній,
лінгвістичній, етнологічній тощо) та ґрунтовних аналітичних розробках. Разом з
тим, проблема походження українців є надзвичайно складною проблемою і тому
потребує подальшого ретельного наукового дослідження.
Ключові слова: походження українського народу, аналіз концепцій
етногенезу українців, історіографія проблеми.
Проблема походження українського народу – одна з найбільш складних та
дискусійних в українській історичній науковій думці. Вирішити її намагалося і досі
намагається не одне покоління українських вчених, що живуть як в Україні, так і
поза її межами. Наявність чималої кількості наукових і науково-популярних праць з
проблеми українського етногенезу спричинила необхідність всебічного опрацювання
цих досліджень. Ґрунтовний аналіз існуючих концепцій українського етногенезу
дасть змогу виокремити їхні сильні й слабкі місця і відібрати найбільш науково
обґрунтовані з них, допоможе широкому загалу громадськості орієнтуватися у
великій кількості наявного матеріалу з проблематики українського етногенезу.
Актуальність дослідження проблеми походження українського етносу в
новітній вітчизняній історіографії визначається: 1) необхідністю аналізу та
систематизації нагромаджених знань про походження українців з метою кращого
пізнання національної історії; 2) недостатнім розробленням і вивченням
проблематики українського етногенезу у вітчизняній історіографії; 3) потребами
визначення панівних концепцій походження українців та утвердження в суспільній
свідомості загальновизнаної та науково обґрунтованої концепції етногенезу.
Неупереджене й об’єктивне вивчення концепцій походження українського
етносу в історіографічному дискурсі кінця ХІХ – початку ХХІ ст. набуває не лише
наукового, а й культурного, політичного та загальнонаціонального значення з огляду
на наявну політичну ситуацію в Україні та світі, тимчасову втрату територіальної
цілісності Української держави та нестабільну ситуацію у Східному регіоні країни.
Мета дослідження полягає в розкриті змісту та наукового потенціалу
вітчизняних концепцій походження українського народу.
Відповідно до поставленої мети визначено наступні завдання: охарактеризувати
стан наукової розробки теми; здійснити класифікацію та аналіз історіографічних
джерел і визначити теоретико-методологічні основи дослідження; дослідити
концепції доісторичного походження українського етносу В. Хвойки, вчених
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української діаспори та сучасних вітчизняних дослідників; проаналізувати концепції
ранньосередньовічного етногенезу українців М. Грушевського, Л. Терлецького та
українських вчених кінця ХХ – початку ХХІ ст.; провести історіографічний аналіз
концепцій пізньосередньовічного походження українського народу у працях
українських радянських дослідників (50-ті рр. ХХ ст. – 1990 р.) та сучасних
українських науковців.
Теоретико-методологічну основу дослідження становлять принципи
історизму, науковості, об’єктивності, всебічності та системності. Застосовано як
загальнонаукові, так і спеціальні методи наукового пізнання, насамперед
історіографічного аналізу та синтезу, а також методи періодизації науки,
типологізації та класифікації джерел, порівняльний, історико-хронологічний,
історико-ситуаційний, ретроспективний, біографічний та інші методи, які дозволили
здійснити комплексне дослідження, систематизувати й узагальнити наукові знання
про походження українського народу. Використання перерахованих методів дало
можливість максимально об’єктивно дослідити процес нагромадження знань про
етногенез українців.
Дослідження реалізується в межах виконання науково-дослідної роботи
«Україна й українство в етнокультурних процесах світу», що фінансується з
державного бюджету, її керівником є професор, член-кореспондент НАН України В.
Барана. Вона виконується в Науково-дослідному інституту українознавства (м. Київ)
відповідно до напряму планової роботи відділу української етнології.
Проблема походження українців завжди була в центрі уваги дослідників.
Враховуючи динаміку політичних та ідеологічних процесів на теренах України,
можемо виокремити такі історіографічні періоди вивчення питання походження
українського народу:
1. 90-і рр. ХІХ ст. – 60-і рр. ХХ ст.
2. 70-і рр. ХХ ст. – 1990 р.
3. 1991 р. – сьогодення.
У періоді 90-і рр. ХІХ ст. – 60-і рр. ХХ ст. вирізняємо два підперіоди:
перший – 90-і рр. ХІХ ст. – 1920 р.; другий – 20-і рр. – 60-і рр. ХХ ст.
У першому підперіоді (90-і рр. ХІХ ст. – 1920 р.) утверджується
окремішність української національної історичної науки поза межами російської та
польської історіографій. Поштовхом до цього стала наукова діяльність
М. Грушевського. У 1904 р. вийшла його праця «Звичайна схема «руської» історії й
справа раціонального укладу історії східного слов’янства», в якій він заперечив
існування «общерусской» історії і появу українського народу лише у ХІV – XVI ст.
Зазначимо, що в цей період проблемі походження українського народу не було
присвячено спеціальних історіографічних досліджень.
У другому підперіоді − 20-і рр. – 60-і рр. ХХ ст. − в УРСР не було
опубліковано концептуальних праць, цілком присвячених історіографії походження
українського народу. У публікаціях, що стосувалися українського етногенезу,
дослідники приділяли лише незначну увагу цій проблемі. Зокрема, у 1968 р. була
видана монографія М. Брайчевського «Походження Русі» [10]. У цій монографії
учений намагався розробити загальноприйняту теорію етногенезу, за допомогою якої
можна було дослідити виникнення будь-якого народу. Автор розглядав також
історіографію проблеми походження слов’янських народів, зокрема й українського.
Поза межами УРСР увага більшості українських дослідників була присвячена
критиці концепції давньоруської народності.
У другому історіографічному періоді (70-і рр. ХХ ст. – 1990 р.) суспільнополітичні обставини були несприятливими для розвитку української історичної
науки, зокрема для дослідження походження українського народу. У цей час
українська наука перебувала під пресом комуністичної ідеології і обслуговувала
інтереси радянської влади. Через ідеологічну цензуру вчені змушені були
дотримуватися
офіційно
визнаної
доктрини
про
походження
трьох
східнослов’янських народів від спільного предка – єдиної давньоруської народності.
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Усі інші погляди жорстко критикувалися і вважалися проявами «українського
буржуазного націоналізму».
Особливо активно історіографію проблеми походження українського народу
почали досліджувати на початку 1970-х рр. У цей період з’явилася низка статей, у
яких концепції походження українського народу українських істориків ХІХ –
початку ХХ ст. і вчених української діаспори зазнали нищівної критики з боку
радянських учених. Поява цих статей була пов’язана з пропагандистською кампанією
КПРС проти так званого «українського буржуазного націоналізму» в науці, якою
керував перший секретар ЦК Компартії України В. Щербицький. Зокрема,
К. Гуслистий у статті «Про буржуазно-націоналістичні перекручення у дослідженнях
етногенезу українського народу» критично проаналізував погляди на походження
українського народу М. Грушевського й українських дослідників, що проживали за
кордоном [19]. У 1974 році вийшла праця «Історичне минуле українського народу та
зарубіжні фальсифікатори» українського радянського історика М. Котляра, у якій він
проаналізував погляди українських істориків ХІХ – початку ХХ ст. та погляди
вчених української діаспори на походження українського народу [34].
У 80-ті рр. ХХ ст. історіографію давньоруської народності розглядають у
своїх працях П. Толочко [50] та В. Смолій [47]. Зокрема, у книзі «Древняя Русь»
(1987) у розділі «Етнічний розвиток Давньої Русі в ІХ – ХІІІ ст.» П. Толочко подає
історіографічний аналіз поглядів радянських істориків на проблему утворення,
розвитку та розпаду давньоруської народності. У 1990 р. була оприлюднена
колективна монографія «Українська народність: нариси соціально-економічної та
етнополітичної історії» [53], де у Розділі І «Історіографія проблеми формування
української народності» В. Смолій подає історіографію проблеми давньоруської
народності та періодизацію історії української народності [46].
З початком третього історіографічного періоду (з 1991 р. по сьогодення)
вітчизняні вчені позбулися комуністичного ідеологічного тиску та вказівок з Москви
й отримали можливість вільно висловлювати свої погляди на етногенез українців,
досліджувати проблему походження українського народу з урахуванням сучасних
досягнень вітчизняної, європейської та світової наукових думок. У зв’язку з цим
з’являється велика кількість історіографічних розвідок, присвячених проблемі
українського етногенезу. Зокрема дослідження Я. Ісаєвича [28, 29], Л. Залізняка [23,
24, 25, 26], В. Барана [5], П. Толочка [52], А. Телегуза, В. Юрченка [47],
Ю. Кириченко [32], К. Івангородського [27], О. Гончарова [15], Н. Юсової [62].
Таким чином, дослідивши стан наукової розробки теми походження
українського народу, можна констатувати, що, попри актуальність тематики, у
сучасній вітчизняній історіографічній науці немає спеціальних узагальнюючих
досліджень з історії розвитку знань про походження українського народу.
Віднайдено праці, які досліджують лише окремі складові багатогранного питання.
Джерельну базу дослідження складають: монографії та узагальнюючі праці,
які безпосередньо присвячені етногенезу українського народу; тематичні збірки
наукових праць, статті в журналах і наукових вісниках; науково-популярні та
публіцистичні видання. Індивідуальні та колективні монографічні дослідження, а
також наукові праці у тематичних збірках, статті в журналах і наукових вісниках
становили основний об’єкт історіографічного аналізу. Вибір монографій був
обумовлений внеском автора в науку, опрацюванням ним джерельної бази,
професійним рівнем використання дослідником джерел, обґрунтованістю і глибиною
теоретичних висновків та узагальнень. У монографічних дослідженнях В. Балушка
[1], В. Барана [2, 3, 4, 5], М. Брайчевського [10, 11], М. Грушевського [17, 18],
Л. Залізняка [21, 23, 24, 25, 26], Д. Ісаєвича [28], П. Кононенка [33], О. Моці [35, 36],
С. Павлюка [38], Я. Пастернака [39], В. Петрова [40, 41], Г. Півторака [42],
Л. Терлецького [48], П. Толочка [50, 51, 52], Ю. Фігурного [54, 56], В. Хвойки [58],
М. Чубатого [59], В. Щербаківського [61], Н. Юсової [62], а також у колективних
монографіях «Походження, становлення та розвиток українського народу» [44] та
«Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополітичної історії» [53]

137

найбільш концентровано викладено погляди вчених на проблему українського
етногенезу. Зазначені праці створювалися з використанням широкої джерельної бази,
на основі різноманітного історіографічного та фактичного матеріалів. У них
комплексно досліджено основні тенденції розвитку знань з українського етногенезу.
Науково-популярні та публіцистичні дослідження як історіографічні джерела
мають свої особливості. Вони насичені художніми прийомами, часто містять
несистематизовану інформацію, відображають суб’єктивну авторську думку, що
зумовлює необхідність більш критичного та зваженого підходу до їхнього вивчення.
У праці було використано та проаналізовано науково-популярні й публіцистичні
праці В.Бебика [6, 7, 8, 9], І. Каганця [30], Ю. Канигіна [31], С. Плачинди [43],
Ю. Шилова [60],
Розкриття змісту та наукового потенціалу вітчизняних концепцій
походження українського народу розпочинаємо з характеристики концепцій
доісторичного походження українців». Одну з найяскравіших концепцій
доісторичного походження українського народу кінця ХІХ – початку ХХ ст.
запропонував В. Хвойка. Так, у праці «Древние обитатели Среднего Поднепровья и
их культура в доисторические времена (по раскопкам) (1913) В. Хвойка доводив, що
давні мешканці Середнього Придніпров’я палеолітичної епохи були предками
населення наступних епох. Він вважав давніх мешканців Середнього Придніпров’я
«… тим сім’ям, з якого виріс слов’янський народ, південно-східну гілку якого ми
знаходимо в області Середнього Придніпров’я вже на світанку слов’янської епохи»
[58, с. 118].
Отже, згідно з поглядами В. Хвойки, автохтонне населення Середнього
Придніпров’я палеолітичної доби згодом трансформується в енеолітичну
Трипільську культуру, залишається незмінним і в наступні часи (добу бронзи та
скіфо-античну епоху), і, врешті-решт, у слов’янському періоді (Х ст. н.е.) переростає
у південно-східну гілку слов’янського народу, тобто в український етнос.
Концепції доісторичного походження українського народу у 40-70-х роках
ХХ ст. активно розробляли українські вчені, що проживали поза межами
підрадянської території України, зокрема у країнах Європи, Північної Америки та
Канади, а саме В. Щербаківський, В. Петров, М. Чубатий, Я. Пастернак. Зокрема,
В. Щербаківський у праці «Формація української нації» (1941) доводив, що українці
були автохтонами на своїй землі від неоліту, тобто не менше 5000 років тому,
вважаючи, що трипільці прийшли на територію України з Месопотамії [61].
В. Петров у дослідженні «Походження українського народу» (1947) стверджував, що
процес творення українського народу відноситься до ІІ тис. до н.е [40]. Згідно
поглядів М. Чубатого, етнічний розвиток українців йшов за такою схемою: трипільці
– анти – русини – сучасні українці [59]. Я. Пастернак вважав, що українці мешкали на
своїх теренах ще від часів верхнього палеоліту [39].
Після відновлення незалежності України на хвилі загального зацікавлення
широких кіл української громадськості етногенетичними проблемами дослідники
різних професій почали активно розробляти власні теорії походження українського
народу. Це вкрай негативно вплинуло на рівень наукової обґрунтованості та
виваженості положень таких концепцій. З’явилися дослідники, які хоч і мають
професійну освіту і є фаховими науковцями, але потрапили під вплив езотеричних,
містичних та месіанських вчень. У їх роботах наукові докази підміняються
псевдонауковими домислами.
Яскравими представниками таких поглядів на сьогодні є Ю. Шилов,
Ю. Канигін, І. Каганець, С. Плачинда, В. Бебик, П. Кононенко та ін. Зокрема,
дослідник Ю. Шилов вважає, що історія людства почалася в Аратті – на теренах
нинішньої України [60]. Згідно з поглядами Ю. Канигіна, українці – прямі нащадки
аріїв, «народ Божий», про яких написано у Біблії і яким належить особлива
месіанська роль [31]. За концепцією І. Каганця, український народ має три окремі
етноси, які послідовно змінювали один одного. Це етнос антів, русичів і козаків (до
якого відносяться всі сучасні українці). Нові етноси народжувалися від «злиття»
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«материнського» численного автохтонного етносу й так званого «батьківського»
етносу, який був прийшлим і нечисленним [30]. Згідно з поглядами П. Кононенка,
працивілізацією була трипільська, а праукраїнський етнос остаточно сформувався у
процесі синтезу слов’янської матриці та ядранських, арменоїдних, нордичних
домішок на ґрунті антсько-склавинських державних об’єднань [33]. Згідно концепції
С. Плачинди, українська нація (народ) зародилася у палеоліті, остаточно
сформувалася вже в енеоліті, а в подальшому активно опанувала майже всю Євразію
[43]. За В. Бебиком, ланцюг становлення і трансформації українського етносу
виглядає наступним чином: теукри – скіфи – арії – українці [6, с. 10].
Отже, дослідивши концепції доісторичного походження українців, виявлено,
що, на думку В. Хвойки, доісторичні мешканні Середнього Подніпров’я були тим
ядром, з якого пізніше виник український народ. Простежено, що, згідно з поглядами
В. Щербаківського, В. Петрова, М. Чубатого та Я. Пастернака, пращурами
українського етносу були трипільські племена. З’ясовано, що сучасних представників
доісторичних концепцій українського етногенезу об’єднує ідея про винятковість
українського етногенезу та месіанство українського народу. Переважна більшість
цих дослідників нехтує науковим обґрунтуванням власних концепцій.
Розгляд концепцій ранньосередньовічного походження українського етносу
розпочнемо з аналізу наукового доробку М. Грушевського. Головними завданнями
наукових пошуків вченого були: 1) простежити тяглість і цілісність українського
історичного процесу, безперервність і нерозривність української історії від її ранньої
доби, через середньовіччя, до нового періоду; 2) довести окремішність українського
народу від інших східнослов’янських народів [16]. Правітчизною українського
народу М. Грушевський вважав Середнє Подніпров’я. Особливого значення у
формуванні українців як етносу дослідник надавав великому слов’янському
розселенню V–VII ст. і доводив, що саме під час цієї міграції усі східнослов’янські
племена, які входять до складу українського народу, опанували майже всю нинішню
етнографічну територію України. Саме від цього часу науковець починав відлік
історії українського народу. Порогом історичних часів для українського народу
вчений вважав ІV ст., а до цього часу розглядав його як частину слов’янської групи.
Безпосередніми предками українського народу, за М. Грушевським, були племена
антів [17].
У 30-80-ті рр. ХХ ст. концепції ранньосередньовічного походження українців
радянською офіційною академічною наукою були визнані антиісторичними, через що
на теренах СРСР вони практично не розроблялися. Лише поодинокі дослідники
намагалися розробляти її основні положення. До цієї когорти і належав Любомир
Терлецький. Протягом 60-80-х років ХХ ст. він потай від влади працював над
книгою, у якій намагався дослідити проблему походження українського народу і
спростувати панівну на той час концепцію єдиної давньоруської народності й теорію
пізньосередньовічного етногенезу українців. Погляди на походження українського
народу були викладені у його книзі «Етногенез українського народу», яка побачила
світ уже у незалежній Україні у 2007 році [48]. На думку Л. Терлецького, своєрідні й
однотипні умови життя, визначені хліборобством, трансформували особливу
черняхівську-антську культуру ІІ–VІІ ст. у єдиний народ: антсько-праукраїнський,
який став згодом творцем Києво-Руської держави і створив власну поляно-руську
етнічну свідомість.
Після відновлення Україною незалежності концепції ранньосередньовічного
походження українського народу почали активно розробляти провідні вітчизняні
науковці. Одним із перших нову концепцію українського етногенезу виклав
М. Брайчевський у 1993 р [11]. Згідно з уявленнями вченого, зародження і розвиток
українського народу відбувається за такою схемою: анти – початкова Русь V–VІІ ст.
– Київська Русь ІХ–ХІІІ ст., а далі – поступальний і цілеспрямований розвиток
української етнічної спільноти. За Л. Залізняком, культурно-історична безперервність
розвитку конкретного етносу є визначальним показником його віку й часу
зародження. Науковець вважає, що ця безперервність на українських етнічних землях
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простежується з раннього середньовіччя, а саме з кінця V ст. Л. Залізняк наголошує,
що тяглість і неперервність розвитку в Північно-Західній Україні засвідчує існування
одного етнічного організму від дулібів, склавинів та антів до сучасних українців [24].
На думку В. Барана, племена склавинів, представлені Празько-Корчацькою
культурою, та антів, представлені Пеньківською культурою, інтегруються і в межах
українського лісостепу утворюють етнокультурний симбіоз, представлений у VIIIХ ст. Райковецькою і Волинцівсько-Роменською культурами. Цей симбіоз і стає
основою зародження українського народу [4]. Г. Півторак стверджує, що історію
українців як окремого етносу можна починати від середини І тис. н.е., тобто
безпосередньо від розпаду праслов’янської етномовної спільності [42]. С. Павлюк
зазначає, що тяглість українського народу можна прослідкувати від останніх століть
до нашої ери [38]. За Т. Воропаєвою, етногенез українського народу розпочинається в
V ст., а завершується у середині ІХ ст. з появою держави «Русь» і самоназви
«русини» [12, 14]. Згідно поглядам Ю. Фігурного, етногенез українців
розпочинається в середині І тис. н.е., а саме на зламі IV-V ст. [54, 55, 56].
Таким чином, М. Грушевський основою для формування в подальшому
українського народу вважав плем’я антів, яке займало значну територію між
Дністром і Доном. На думку М. Терлецького, саме черняхівська-антська культура ІІ–
VІІ ст. стала згодом творцем Києво-Руської держави. Виявлено, що після відновлення
Україною незалежності концепції ранньосередньовічного етногенезу українського
народу активно розробляються провідними українськими науковцями. На думку
більшості з них, етногенез українців розпочався у середині І тис. н.е., а саме в кінці
IV-V ст.
Розпочинаючи аналіз концепцій пізньосередньовічного походження
українського народу зазначимо, що згідно з офіційною версією радянської історичної
науки український народ виник не раніше ХІV-ХV ст. До цього часу існувала
давньоруська народність – спільний предок українського, білоруського та
російського народів.
Одним із перших на території України почав розробляти концепцію
давньоруської народності вчений В. Довженок. У статті «Древньоруська народність і
спільність походження російського, українського і білоруського народів» (1954) він
подає своє бачення щодо її формування та розвитку [20]. Згідно з поглядами В.
Довженка, українська народність виникла не раніше ХІV ст., а до того існувала єдина
давньоруська народність, яка утворилася в VІ – VІІ ст. і проіснувала до ХІІІ ст. На
думку вченого, причини розпаду давньоруської народності слід шукати в історичній
ситуації ХІІІ – ХІV ст., коли були порушені зв’язки між руськими землями,
давньоруський народ було роз’єднано і поділено між іншими державами.
За К. Гуслистим, єдина древньоруська народність не стала стійкою етнічною
спільністю, тому в період феодального роздроблення (ХІІ-ХІІІ ст.) з’явилися
передумови для формування трьох східнослов’янських народностей – росіян,
українців та білорусів, що виникли на основі давньоруської народності у ХІV-XV ст.
[19]. М. Котляр стверджував, що російська, українська та білоруська народності
утворилися протягом кінця ХІІ-ХV ст. [34] Г. Сергієнко подав періодизацію
формування української народності, згідно з якою перший період історії української
народності охоплює період від ХІІ до середини ХVII ст. і умовно може бути
поділений на три етапи [45]. За П. Толочком, давньоруська народність у ХІІ-ХІІІ ст.
являла собою монолітне етнічне утворення, а її розпад на російську, українську та
білоруську відбувся не раніше ХІV ст. [50].
Після розпаду Радянського Союзу більшість вітчизняних дослідників
відмовилися від концепції давньоруської народності та пізньосередньовічного
походження українців. Проте частина українських вчених дещо модернізувала свої
погляди і почала розглядати давньоруську народність не як етнічну спільноту, а як
культурно-політичну спільність, яка утворилася у часи існування Київської держави.
Зокрема О. Моця частково відходить від концепції давньоруської народності та
стверджує, що ця спільнота існувала лише на рівні носіїв елітарної культури й не
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усвідомлювалася переважною більшістю населення Русі [37]. О. Толочко
переконаний, що давньоруська народність може бути розглянута як «уявлена
спільнота» Б. Андерсена [49]. П. Толочко продовжує дотримуватися концепції
давньоруської народності та пізньосередньовічного походження українців [51].
Етнолог В. Балушок вважає, що в кінці ХІІ – на початку ХІІІ ст. в основному
завершилося формування єдиного українського етносу в Південній Русі, що
відповідала в той час нинішній Україні [1].
Отже, радянська історична наука доводила, що український народ
сформувався у ХІV – ХV ст. після розпаду давньоруської народності. Виявлено, що
після розпаду СРСР більшість вчених відмовилися від концепції давньоруської
народності. Частина українських вчених (О. Моця, О. Толочко, П. Толочко та ін.)
розглядає давньоруську народність не як етнічну спільноту, а як культурнополітичну спільність, яка утворилася у часи існування Київської держави.
Таким чином, розкривши зміст та наукового потенціал вітчизняних
концепцій походження українського народу, доходимо таких висновків:
По-перше: охарактеризувавши стан наукової розробки теми та врахувавши
динаміку політичних та ідеологічних процесів, запропоновано періодизацію
накопичення знань із задекларованої тематики: перший період – 90-і рр. ХІХ ст. – 60і рр. ХХ ст. (в цьому періоді виділяємо два підперіоди: 90-і рр. ХІХ ст. – 1920 р.; 20і рр. ХХ ст. – 60-ті рр. ХХ ст.); другий період – 70-і рр. ХХ ст. – 1990 р.; третій період
– 1991 р. – сьогодення. Перший період характеризувався незначною кількістю
публікацій, присвячених етногенезу українців. У другому періоді значно
розширилася тематика історіографічних праць, дотичних до проблеми походження
українського народу. У третьому періоді вітчизняні вчені позбулися комуністичного
ідеологічного тиску й отримали можливість вільно висловлювати свої погляди на
етногенез українців та досліджувати проблему походження українського народу з
урахуванням сучасних досягнень вітчизняної, європейської та світової наукових
думок. У цей період з’явилася велика кількість історіографічних розвідок,
присвячених проблемі українського етногенезу.
По-друге: дослідивши концепції походження українців у доісторичні часи
встановлено, що у 90-і рр. ХІХ ст. археолог В. Хвойка відкрив і дослідив трипільську
археологічну культуру та створив свою автохтонну концепцію доісторичного
походження українського народу. На думку вченого, доісторичні мешканці
Середнього Подніпров’я стали основою для формування в подальшому українського
народу. З’ясовано, що у 40-70-і рр. ХХ ст. концепції доісторичного походження
українського народу розробляли вчені української діаспори В. Щербаківський,
В. Петров, М. Чубатий та Я. Пастернак. Згідно їх поглядів, предками українського
етносу були трипільські племена. Виявлено, що після відновлення Україною
незалежності з’явилося багато концепцій доісторичного походження українців.
Автори цих концепцій (Ю. Шилов, Ю. Канигін, І. Каганець, В. Бебик, П. Кононенко)
пропагують ідею про особливість українського етногенезу та виняткову роль
українців у світовій історії.
По-третє: аналіз концепцій ранньосередньовічного етногенезу українців дав
змогу довести, що М. Грушевський вважав антів безпосередніми предками
українського народу. Вчений довів цілісність і тяглість українського історичного
процесу, безперервність і нерозривність української історії від її ранньої доби через
середньовіччя аж до нового періоду історії України. Л. Терлецький у 60-70-і рр.
ХХ ст. створив власну концепцію українського етногенезу, головні положення якої в
той час не були оприлюднені в силу політичних причин. На думку вченого, саме
черняхівська-антська культура ІІ–VІІ ст. стала підґрунтям для формування в
подальшому українського етносу. З’ясовано, що після відновлення Україною
незалежності концепції ранньослов’янського етногенезу українського народу
активно розробляли провідні українські науковці М. Брайчевський, В. Баран,
Л. Залізняк, Г. Півторак, С. Павлюк та ін. Згідно їх поглядів, український етногенез
розпочався в середині І тис. н.е.
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пізньосередньовічного походження українського народу засвідчує, що згідно з
офіційною версією радянської історичної науки український народ виник не раніше
ХІV–ХV ст., до цього часу існувала давньоруська народність – спільний предок
українського, білоруського та російського народів. Над проблемою походження
українського народу за радянських часів працювали В. Довженок, К. Гуслистий,
М. Котляр, П. Толочко, Г. Сергієнко та ін. Виявлено, що після розпаду Радянського
Союзу більшість вітчизняних дослідників відмовилися від концепції давньоруської
народності. Частина українських вчених модернізувала свої погляди, розглядаючи
давньоруську народність не як етнічну спільноту, а як культурно-політичну
спільність, яка утворилася у часи існування Київської держави.
Отже, проаналізувавши зміст та науковий потенціал вітчизняних концепцій
походження українського народу доходимо висновку, що найбільш науково
обґрунтованою теорією українського етногенезу є ранньосередньовічна. Вона
базується на потужній джерельній базі (археологічній, історичній, лінгвістичній,
етнологічній тощо) та ґрунтовних аналітичних розробках. Разом з тим, треба
зазначити, що проблема походження українців є надзвичайно складною проблемою і
тому потребує подальшого ретельного науково дослідження.
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