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Анотація. У статті зроблено історіографічний огляд основних концепцій етногенезу українців. 
Серед них сучасна етнологічна наука виділяє дв і основні концепції етногенезу українців -  авто
хтонну та міграційну. Для огляду історіографії автохтонної концепції авторами пропонується така 
ї ї  класифікація: трипільсько-арійська, ранньослов’янська, ранньосередньовічна, пізньосеред- 
ньовічна. Міграційна концепція включає два підходи до вирішення проблеми походження україн
ців: азіатський і норманський.

Проте, зауважують автори, в наукових колах не припиняються дискус ії навколо проблеми 
етногенезу українців.
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Проблема етногенезу є однією з найсклад
ніших та найважливіших у вітчизняній та зару
біжній етнології. У сучасній етнологічній науці 
етноси -  це ті стійкі міжпоколінні природно та 
історично сформовані на певних територіях люд
ські спільноти, які характеризуються сталими 
ознаками (ендогамією, внутрішньою комплі
ментарністю, етнічною свідомістю і етнонімами) 
і вирізняються відносно усталеними особли
востями культури та поведінковими стереоти
пами [35, 117]. Сучасна етнологія переконливо 
засвідчує, що зародження перших етносів при
падає на добу пізнього палеоліту та мезоліту, 
коли з ’являється усвідомлення кровної спорід
неності та самоназва (родове ім ’я). Як глобаль
не явище етноси мають власні закони свого на
родження, розвитку, розквіту, занепаду і зник
нення. Тому етногенез є процесом дослідження 
походження та творення етносів.

Для більш чіткого розуміння проблеми слід 
розглянути основні положення існуючих концеп
цій походження українців. Серед них сучасна 
етнологічна наука виділяє дві основні концепції 
етногенезу українців -  автохтонну та міграцій
ну. Автори автохтонної концепції вважають, що 
народ має органічний, спадкоємний зв’язок з 
найдавнішими мешканцями своєї землі, незва
жаючи на різні міграції, злиття чи змішування 
племен. Під спільними ознаками автохтонного 
походження українців в етнології розуміють: 
спільний фізично-етнічний тип; мовний фактор, 
ґрунтовно досліджений і вивчений мовознавця
ми, особливо топоніми і гідроніми; археологіч
ні пам’ятки, які мають спільні риси, характерні 
лише для однієї території; основні види госпо
дарської діяльності -  землеробство і скотар
ство, що спостерігаються по всій історичній 
вертикалі; мистецькі твори, зокрема кераміка, що 
мають характерні ознаки тільки певного геогра
фічного ареалу; світоглядно-обрядова система, 
що сформувалась і функціонувала протягом три
валого часу у праслов’янських і слов’янських 
народів [б].

Для більш ґрунтовного огляду положень (вер
сій, гіпотез) та історіографії автохтонної концепції 
автори пропонують таку н класифікацію: трипіль
сько-арійська, ранньослов’янська, пізньосе- 
редньовічна.

Трипільсько-арійська заснована на «теорії

яни, етногенез, племена.

безперервності» розвитку народів із пошуком 
їхніх етногенетичних коренів у надрах первісно
общинного ладу. Започаткував обґрунтування 
даної теорії В. Хвойка [13], який першим від
крив трипільську культуру. За ним, автохтонні 
пращури слов’ян -  арійські племена, які були 
першими землеробами на теренах Середнього 
Придніпров’я, мешкали на цій території упро
довж тисячоліть і пережили всі численні пере
селення азійських та європейських племен. За
сади трипільсько-арійської концепції визначив 
Я. Пастернак [26]. На його думку, етнічною ба
зою українців були трипільські племена, розви
ток культури простежується через культуру чор- 
нолісько-білогрудівську ранньої залізної доби, 
хліборобську, т. зв. «скитів-орачів» Геродота, 
розвиненої залізної доби та «полів поховань» 
римської доби аж до ранньослов’янських та 
княжих часів.

Серед сучасних дослідників етногенезу ук
раїнців слід згадати Ю. Шипова [40]. Спираю
чись на археологічні, лінгвістичні та етнографічні 
дослідження, він запропонував теорію найпершої 
держави Аратти, тобто «трипільської археоло
гічної культури». Матеріальна і духовна традиція 
Аратти проіснувала до часів Русі, до прийняття 
християнства.

Ранньослов’янська концепція етногенезу ук
раїнців наголошує, що історія українського ет
носу починається з середини І тис. нової ери. 
Коли завершуються процеси Великого пересе
лення народів, простежується відсутність зна
чних етнічних катаклізмів. Представники цієї 
концепції етногенез українців пов’язують без
посередньо з проблемою походження слов’ян, 
тобто з розпадом праслов’янської етномовної 
спільноти. Ранньосередньовічна концепція по
ходження українців була сформульована в за
гальних рисах наприкінці XIX ст. -  на початку 
XX ст. такими українськими вченими, як М. Гру- 
шевський [9], М. Драгоманов [14], М. Макси
мович [24], М. Костомаров [21], В. Антонович [/].

Більшість сучасних вітчизняних дослідників 
етногенезу українців підтримують і уточнюють 
положення цієї концепції, наводять нові факти і 
аргументи, залучаючи наукові підходи і принци
пи, зокрема, узгоджується етногенез українців 
з універсальними законами етнічного розвитку 
середньовічної Європи. Насамперед слід зга-
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ча [16], М. Брайчевського [7], О. Царука [37]. 
Розробці цієї концепції присвячені праці сучас
них дослідників: Л. Залізняка [75], В. Барана [4], 
Г. Півторака [28], С. Сегеди [31], І. Данилев- 
ського[7 7].

Пізньосередньовічна концепція тісно пов’я
зана з теорією давньоруської народності і є 
її своєрідним продовженням. Суть її полягає 
в тому, що українці як етнос виокремилися з 
«давньоруської народності» часів Русі у період 
феодальної роздробленості або після мон
гольського вторгнення. Творцем цієї концеп
ції був радянський історик В.Мавродін [23]. 
Незмінними прихильниками пізньосередньо- 
вічної концепції, незважаючи на деякі її транс
формації, залишаються більшість російських і 
білоруських учених, зокрема В. Сєдов [32], Б. Ри- 
баков [ЗО], Г. Штихов [47], А. Кузьмін [22], І. Фро- 
янов [33], а також українські -  П. Толочко [34], 
В. Балушок [3].

Представники міграційної концепції ствер
джують, що постійні міграційні хвилі, які про
кочувалися територією України, були настільки 
всеохоплюючими та мали такі глибокі наслід
ки, що докорінно змінювали етнічну ситуацію, 
спричиняючи виникнення нових поліетнічних 
суспільностей, які, зокрема, формувалися з 
різних расових компонентів, не пов’язаних між 
собою походженням. Першим, хто спробу
вав довести міграційну концепцію походження 
українців, був літописець Нестор -  автор «По
вісті временних літ». Він визначив прабатьків
щину слов’ян, включаючи землі по нижній течії 
Дунаю і Паннонію. Саме з Дунаю розпочався 
процес розселення слов’ян, тобто слов’яни не 
були споконвічними мешканцями своєї землі, 
йдеться про їх міграції. Отже, київський літо
писець виявився родоначальником так званої 
міграційної теорії походження слов’ян, а отже, 
українців. Цю думку тривалий час поділяли іс
торики XVIII -  початку XX ст., наприклад, С. Со- 
ловйов [33], В. Ключевський [78], П. Шафарик [44]. 
Прихильниками цієї теорії є сучасні вчені О. Тру- 
бачов [36], В. Петрухін [27], М. Артамонов [2], 
В. Королюк [20], М. Щукін [42], В. Кобичев [79]. 
Засновником аллохтоністичного, чи міграціо- 
ністського, підходу до наукового вирішення 
етноісторичних проблем став російський сла- 
віст-філолог О. Шахматов [39]. На його думку, 
слов’яни, до яких належали предки українців, 
входили до однієї з груп східних індоєвропей
ців, які в глибоку давнину займали Балтійське 
узбережжя. У певний період часу частина цих 
індоєвропейців переселяється на південь, став
ши предками індоіранців і фракійців. Друга час
тина залишилась на місці, розвинувшись зго
дом у балто-слов’янську етнічну спільність. 
У II ст. н. е., коли германські племена покинули 
свої землі у Повісленні, переселившись в По- 
дунав’я і Приазов’я, слов’яни залишають При
балтику і просуваються на їх територію у ра
йони Середньої і Нижньої Вісли, де живуть до 
V ст. Там розпадається первісна слов’янська 
спільність та починається її розселення в Євро
пі. Оскільки шлях на південь був до V ст. пере
критий готами, а пізніше гунами, основний рух 
слов’ян відбувався на захід, у межиріччя Одри 
і Ельби, а також у Прип’ятсько-Дніпровський 
басейн. Так виникли західна і південно-східна 
групи слов’ян.

Сучасна міграційна концепція включає два 
підходи до вирішення проблеми етногенетич-
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ного походження українців: азіатський і нор
манський.

Азіатська концепція походження слов’ян- 
українців розроблена О. Пріцаком [29]. Згідно з 
нею, витоки східних слов’ян лежатьухозарських, 
сармато-аланських, скіфських, тюркських, кав
казьких племенах. Ключовим елементом азіат
ської теорії є етнонім «русь» -  іранського похо
дження. О. Пріцак наголошує, що поляни були 
не слов’янами, а різновидом хозар, а їхня ки
ївська гілка -  спадкоємицею роду Кия. Схожі 
ідеї про ототожнення русів з аланським насе
ленням Подоння висунув український археолог 
Д. Березовець [5] та російська дослідниця 
О. Галкіна [8].

Прибічники норманської концепції ствер
джують, що назва «Русь» виникла від того са
мого кореня, як і співзвучна фінська назва 
для Швеції (РисЛзі), саме варяги завоювали 
й об’єднали розрізнені слов’янські племена у 
єдиній державі, яка дала поштовх до створен
ня східнослов’янських етносів. Засновниками 
цієї теорії були скандинавські історики Петрей 
де Ерлезунда [25], О. Далін [70] та інші. Її роз
винули німецькі вчені Г. Байер, Г. Міллер та 
А. Шльоцер [43]. Представниками норманської 
теорії були відомі російські історики М. Ка
рамзін, М. Погодін, С. Соловйов [17]. У XX ст. 
з ’являється неонорманська теорія про мирну 
колонізацію слов’ян та вирішальну роль варя
гів у формуванні соціальної верхівки Київської 
Русі. її автори -  В. Мошин, М. Таубе, Ю. Вер- 
надський та інші [43].

Огляд стану наукової розробки проблеми ет
ногенезу українців засвідчує, що наведені вище 
концепції оперують схожою доказовою базою, 
а саме: письмовими джерелами, даними ар
хеології, лінгвістики, антропології тощо. Проте 
дискусійність величезної кількості питань, зо
крема специфіка джерельної бази дослідження 
етногенезу українців, впливи політико-ідеоло- 
гічних чинників, ігнорування теоретичної бази 
етнології та українознавства, даних етнографії 
про матеріальну та духовну культуру українців 
через призму етнокультурної тяглості, резуль
татів досліджень зарубіжних етнологів, відо
мостей про етнічний розвиток інших народів, 
подібність етногенетичних процесів у загаль
ноєвропейському і цивілізаційному контекстах, 
обґрунтовує потребу подальшого дослідження 
проблеми етногенезу українців.
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Андрей Телегуз
Виталий Юрченко
Историографический обзор концепций этногенеза украинцев в этнологии
Аннотация. В статье предлагается историографический обзор основных концепций 

этногенеза украинского народа, а также их авторская классификация. Среди множества самых 
разнообразных точек зрения современная этнологическая наука выделяет две основные концеп
ции этногенеза украинцев -  автохтонную и миграционную. Для анализа историографии авто
хтонной концепции предлагается следующая ее классификация: трипольско-арийская, ранне
славянская, раннесредневековая, позднесредневековая. Миграционная концепция включает 
два подхода к решению проблемы происхождения украинцев: азиатский и норманнский.

Однако в научных кругах не прекращаются дискуссии относительно проблемы этногенеза 
украинского народа.

Ключевые слова: трипольско-арийская концепция, раннеславянская концепция, поздне
средневековая концепция, народ, этнос, украинцы, славяне, этногенез, племена.

Andryi Teleguz
Vitalyi Jurchenko
Histoiographic review of Ukrainians ethno genesis conception in ethnology
Annotation. Historiographic review o f main Ukrainian ethno genesis conceptions is maid in the 

article. Modem ethnological science extracts two main conceptions -  autochtonal and migration. For 
the review o f autochtonal historiograohic conception the authors propose such classification: Trypillian- 
Arian, early-Slav, early-medieval, late-medieval. Migration conception includes two approaches to the 
salvation o f Ukrainians origin problem: Asian and Norman.

Thus, as the authors claim, discussions around the problems o f Ukrainians ethno genesis don’t stop 
within scientific circles.

Key words: Trypillian-Arian conception, early-Slav conception, early-medieval conception, people, 
ethnos, Ukrainians, Slavs, ethno genesis, tribes.
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