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ДО ПИТАННЯ АНТРОПОГЕОГРАФІІ Й ГЕОПОЛІТИКИ 
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В АНТИЧНІЙ ДОБІ

Територія України, обмежена з півдня такими природними кор
донами, як Чорне й Озігвське море, з південного заходу Карпатським 
бар'єром, а із сходу Кавказом і Каспієм, являє собою одноцілий гео
графічний терен із в основному опільними антропогеографічними й 
геополітичними факторами, специфічними власне пра- й ранньоісто- 
ричній добі тої території.1 Три головні фактори відограли вирішаль
ну ролю у процесі пра- й ранньоісторичного етногенетичного розвит
ку на праукраїнській території: культурний, соціальний і політичний.

Грецька колонізація північного побережжя Пошту, що замережа
ла не лише східню, але й західню його частину, промінювала своїми 
культурними впливами відносно досить далеко на північ в глибину 
континенту. Коли на підставі реляції Геродота (4, 108) взяти до ува
ги погляд, що грецькі купці доходили до Ґельону, краю будинів, 
тобто їв глибину сьогоднішніх східноукраїнських земель, то можна 
більш чим припускати, що вони заходили й у глибину пізнішої за
хідноукраїнської території — Галичини, правдоподібно з Ольбії, Ти- 
расу чи інших колоній. Тут було відносно 'спокійніше й безпечніше 
перед євразійськими номадами. Ми хочемо тим сказати, що вплив 
грецької культури уділявся в загальному як східній, так і західній 
праукраїнській території. Економічно-культурні впливи в добі Бос- 
порської держави, головно її розквіту, були особливо сильні та ся
гали досить далеко на захід.

Крім імпортованої грецької культури з надморських колоній, яку, 
як це виходить з оповідання Геродота про Анархарзіса й Скилеса 
(4, 76-80), приймала в першу чергу скитська аристократія, існувала 
ще власна, хліборобська культура автохтонного населення праукра- 
їнської території. Різні номади перекочувалися зі сходу на захід. Одні 
з них втікали перед наступом сильніших, інші, як тонка панівна вер
ства, топилися у субстраті автохтонного населення й крам назви, що 
інколи держалася по них довгими століттями, нічого не залишалося.

і М. Ebert, Sildrussland im Altertum , Bonn <und Leipzig, 1921, S. З — під- 
черкує одноцілий географічний характер земель України, a Rudnyćkyj 
S., Ukraina, Wien, 1916, S .ll — називає українську територію свого роду 
географічним індивідуумом з огляду на її специфічности.
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Бо іприв’язаний до своєї землі автохтон видержував різні історич
ні катаклізми в характері постаійних ч>и хвилевих міграцій, а на
їзник скоріше чи пізніше зникав з лиця землі, стаючи нераз при
повідкою народу в роді літописного «погибоша аки обри». З часом 
первні імпортованої грецької, а відтак римської та інших культур 
топилися у автохтонній, і так творилася одна загальна культура по
ступово й рівнобіжно з процесом культурної, а згодом і політичної 
уніфікації всіх етнічних елементів на просторах території пізнішої 
України.

З  цілої праукраїнської території автохтонний субстрат мав, прав
доподобно, найкращі умовини розвитку на теренах північної України 
(лісостеп) та Галичини, й то саме ближче Карпат, де степ кінчався 
лісистим тереном, який давав схороншце перед номадами. Мало до
ступне Полісся, тобто полоса над Прип’яттю, також могла служити 
захистом. Коли взяти до уваги, що лісистий терен удержував вищий 
стан води в ріках і їхніх допливах, то це становило також частинну 
перешкоду для номадів. Це були найбільш стабільні терени, що із- 
за апеоіграфічно-топографічних причин не підлягали етнічним флюк- 
туаціям у такій мірі, як решта території, й тому процес розвитку ав- 
тохтонізму діє тут можливо безперервніше з задержанням, порівню
ючи, більшої стабільности в творенні антропологічного типу .автохто
на як у ооматологічному, так і психологічному аспекті. Це відно
ситься у першу чергу до підкарпатського терену, а відтак і до Га
лицької землі, яка являла собою закінчення степової праукраїнської 
території. /

У зв’язку з тим не від речі буде згадати тут галицького археолога, 
Гребеняка,2 який виказував, що терен Галичини в античній добі, го
ловно за скитського панування, був пов’язаний культурно зі зем
лями східньої України. Такі вчені XIX століття, як Шараневич, Пар
тацький, Деметрикевіч3 і інші, нав’язували в своїх дослідах над ран
ньою історією Галичини до Геродотової Скитії, але всі вони робили 
ті самі похибки, випливаючі головно зі слабого тоді розвитку до
поміжних дисциплін історії та частинного трактування земель Га
личини в своїх дослідах, як  окремого географічного феномена, відір
ваного від східноукраїнського материка. Новіші досліди узглядню
ють згадані недоліки.

Вслід за матеріяльною культурою твориться й духова. Антропо- 
географічні фактори мали безсумнівний вплив на процес етноґене
зи. З  процесом поступової уніфікації етнічних елементів у культур
ному, соціяльному, а згодом і в політичному аспекті співпрацював 
геопсихологічний фактор, який різьбив психічну структуру ранньо-

2 В. Гребешж, «Сліди скитської культури в Галичині, Записки НТШ, т. 
117-118 (Львів, 1914).

3 I. Szaraniewicz, Kritische Blicke in die Gesćhichte der Karpaten — Volker 
І7П Altertum und im Mittelalter, Lemberg, 1871.
О. Партицький, Старинна історія Галичини, Львів, 1894.
W. Dematrykiewicz, Vorgeschichte Galiziens, Wien, 1898.
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української людини. Як уже згадано, українська територія представ
ляє собою у загальному одноцілий терен, так звану українську пли
ту, рівнину з чорноземом і 'Своєрідним підсонням, до чого прив’я
залася праукраїнська людина, стаючи її автохтоном з психікою і 
ментальністю агрокультурного типу. Значіння геоисихологічних фак
торів у процесі культурного росту людини з ’ясували подрібно між 
іншими дослідниками Hellpach4 і Schultze5.

Психічна структура в першу чергу первісної людини, а відтак 
людини взагалі залежна великою (мірою від кліматичних умовин. Бі
ла людина, вирвана з культурного осередка Еврини, чи північної Аме
рики й переселена на зовсім інший, напр., тропікальний терен Азії 
чи Африки, часто міняла -свій характер і ментальність. Різницю в 
психіці людини подибуємо ще більше між народами гористих і рів
нинних теренів, головно в аспекті людської фантазії, бо, як каже 
Hellpach,6 специфічності терену мають більший вплив на психічний 
процес етнічних мас, ніж кліматичний фактор.

Дальшим чинником, що входив у комплекс кавзальних зв’язків 
між географічною специфікою праукраїнської території з одної сто
рони, а з другої душею її автохтонів, було те, що згаданий терен 
від Галицької землі до Кавказу майже не був обмежений природ
ними кордонами в роді гірських пасом, великих вод і пустинь, які 
зроджують нераз культурний, а то й 'політичний партикуляризм (напр, 
антична Греція). Окремі ріки перетинали теран. Отже, як бачимо, 
той географічно одноцілий терен сприяв історичному процесові куль
турної, а відтак і соціо-етнічної уніфікації автохтонного субстрату 
на просторах праукраїнської території в аспекті етногенези. Але ж, 
з другої сторони, відсутність природних кордонів, відкритий терен і 
безкрайній степ із своїми соціологічнснпсихологічними властивостями 
номадизму залишили також слід в українській психіці, включаючи 
широку степову 'природу, як це виказує у своїй праці Haushofer7.

На питання, що ближче Галицькій землі — східноукраїнський, 
напр, київський краєвид і його теренові властивості, чи мазовецькі 
піски й полоса озер з моренами — відповідь буде, без, сумніву в ко
ристь східноукраїнського терену. Галицьке Поділля зливається із 
східноукраїнським, творячи під географічним оглядом одноцілу те

4 W. Hellpach, Einfiihrung in die Volkerpsy ekologie, Stuttgart, 1938, S. 43 
і дальше.

5 F. Schultze, Psychologie der Naturvolker, Leipzig, 1900, S. 192 і дальше.
в W. Hellpach, Die geopsychischen Erscheinungen, 2 Aufl., Leipzig, 1917,

S. 410—412.
7 K. Haushofer, Grenzen in ihrer geographischen und politischen Bedeu- 

tung, Berlin-Grunewald, 1927. Землі України в др-а- й раиньоістаричній 
добі представляли собою відкритий терен, на якому схрещувалися різні 
фактори. І тому слушно вважає — Е. Markus, Geographische Kausalitat, 
Tartu, 1936, S. 151—2—, що в даному випадку треба дослідити не лише 
географічні специфічності даного терену, але й чужі фактори, які на ньому 
схрещуються.
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риторію. Тому то одноцілість терену й пов’язаного з ним на підставі 
геополітичних факторів спільного історичного .процесу причинилася 
до уніфікації первінів психологічного аспекту різних соціо-етнічних 
груп-племен, що ввійшли в процес формації українського /народу, 
та істворила те, що ми назвали б спільною українською душею. Як 
галицький терен у географічному аспекті є в загальному чужий 
своїми властивостями польській території, так і душа, ментальність 
галицького автохтона являється на загал чужою душі польського кра- 
ков’янина, куяв’яка, мешканця ІПлеську. мазовецької землі чи схід- 
ньо-ируської иолоси.

Культурне, а відтак і світоглядово-етнопсихолоігічне обличчя пра- 
української, а з часом української людини не затерлося, не зва
жаючи на численні навали різних орд і наїзників, що перекотилися 
через територію України, бо, як каже Mauil8, .культура якогось на
роду, що є автохтоном, вкорінена в землі та навіть виливає до певної 
міри на властивості його країни. Так само східньоукраїнська тери
торія — ця степова Еллада є зовсім відмінною від московської пів
ночі природою, а українська людина із своєю психікою — це зовсім 
інший тип від Москвина. В одному наявна печать середземноморсько- 
чорноморської культури і вдачі, а в другому — фіно-слов’яно-азій
ського успосіблення й суворости, отже при антропологічно-культур
ному злитті різних етнічних первнів цілком відмінні наслідки.

Згадавши вище про значіння грецьких культурних впливів, які 
доходили з надморських кіолоній, не можна промовчати й >інших 
впливів, що (приходили іна територію України різними торговельними 
шляхами, напр, етрусько-римськими, які вели альпійською долиною, 
доходячи до Дакії, а звідти над Понт. Не від речі буде пригадати 
тут торговельні зв’язки між «бурштиновим морем», тобто балти- 
цькою полосою і Понтом та центрально-азійський і індійський торго
вельні шляхи. Але впливи ті були радше спорадичного й ль охального 
характеру. Довкола гавденно-східньої Европи були такі динамічні на 
той час географічні фактори, як: уральська й кавказька брама та 
Геллеспонт, що відограли капітальну ролю у античному світі. А по
клади золота на Уралі, в Колхіді й Семигороді також мали велике 
економічне значення на той час. Значення покладів золота в Се
мигороді для економічно-культурного росту тої території підчеркує 
Parvan9, a Bury10 висунув навіть погляд, що семигородське золото 
було головною ціллю походу Дарія.

З  черги приходимо до другого фактора — соціяльного. Специфіч
ність антроиогеографічних умовин земель України в античній добі 
залишила сліди на відтинку процесу соціяльного розвитку. Поруч 
українського чорнозему, що заохочував автохтона до ведення сіль

8 О. Maull, Anthropogeographie, Berlin — Leipzig, 1932, S. 105.
9 V. Parvan, Getica, Bucuresti, 1926.

I. Bury, „The European Expedition of Darius", Classical Review , XI,
(1897).
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ськогосподарського способу життя, простягаються від Уралу на захід 
безмежні степові простори, безмежна географічна перспектива, що 
вела до номадизму в формі ловецького й пастушого життя, вклю
чаючи степове піратство. Тому Геродот говорить про одних меш
канців Скитії, що вони «сіють і їдять збіжжя, цибулю, часник, со
чевицю і просо» (4, 17), а про інших, як кочовиків, що «ні сіють, ні 
орють» (4, 19), а зате ізаймаються ловецтвом (4, 22), аібо скотар
ством (4, 23).

Номади напливали з центральної Азії і, переходячи уральську бра
му, находили тут для себе пригожий ґрунт в обличчі широкої гео
графічної перспективи рівнинної й багатої української плити з аґрі- 
культурним автохтонним субстратом та імпортованою культурою 
грецького колоніста. Дух степової Еллади й євразійських номадів 
зустрілися на праукраїнському ґрунті. Звідси маємо на праукраїн- 
ському ґрунті дуалізм елементів у соціологічно-культурному аспекті, 
які складалися на формування психічної структури праукраїнської 
людини з очевидною перевагою автохтонно-аґрікультурних, бо но
мади пересувалися через землі України в наслідок міґраційнкх про
цесів, залишаючи по собі лише більш чи менш значні сліди.

Коли до теорії праунраїнського автохтонно-хліборобського суб
страту, що міг гіпотетично походити з передньоазійського терену й 
можливо десь в добі Трипілля прибути на землі України, та до пи
тання про тодішні іранські впливи додамо погляд деяких учених, 
прим. Spencer11, які вважають, що плекання й поширювання хлібо
робського, а т р ім  самим осілого життя було даятим обов'язком ви- 
знавців релігії Зороастра, то в культурі праукраїнського автохтона 
можна б гіпотетично добачувати деякі риси іранізму, а в дальшій 
консеквенції палео-індоевропеїзму, так чужого північно-євразій
ському фіно-алтаїзмові первісної території московської етноґенези.

В наслідок постійних нападів номадів опізнюється процес тоталь
ного осілого життя, а тим самим і процес розвитку родового устрою 
у переходовій стадії матріярхату на патріярхат. Тому й у Геродото- 
вій Скитії можна найти реманенти пізнього матріярхату в оповіданні 
про амазонок і савроматів і в інших місцях. Та матріархальний 
устрій, який між іншим був пов’язаний з полігамічною формою 
супружжя, як це лідчеркує Koppers,12 можна було стрінути не лише 
в савроматів над Доном. Він сягав можливо тут і там аж на терен 
Галичини. Щербаківський13 добачує гіпотетично в спільноті жінок 
агатирсів (Геродот 4, 104) також реманент пізнього матріярхату.

До важливих моментів у соціологічному аспекті належить пи
тання рабства, згадане зараз на початку Геродотової Скитії. Скити

и Н. Spencer, Die Prinzipien der Soziologie, В. IV, Stuttgart, 1897, S. 118 
(німецький переклад з англійського).

12 W. Koppers, Die Anfange des mensćhlićhen Gemeinschaftslebens гт 
Spiegel der neuern Volkerkunde, M. Gladbach, 1921, S. 173.

13 v . Scerbakivskyj, „Zur Agathyrsenfrage“, Eurasia Septentrionalis An- 
tiqua, t. IX (1934), S. 209—13.
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мали осліплювати своїх рабів не таїк може задля перетворів з мо
лока, яік це подає Геродот, а радше в цілях забезпечення се»бе перед 
повстаннями тих рабіїв. Зрештою, як іпідчеркує Wallon14, у номадів 
були жорстокі форми рабства в порівнянні напр, з грецькими, де 
новонабутий раб входив у дім свого пана з великою церемонією, 
включаючи одержування подарз^нкіїв.15 Між підбитими автохтонами 
й степовими завойовниками імусіла панувати ненависть, а тим самим 
відсутність психологічної бази взаємного наближення. Спільна доля 
підбитого автохтонного (населення кочовим наїзником могла бути: до 
певної міри фактором, який єднав йо.го, що могло мати також вплив 
і на процес уніфікації загальноетнічного характеру. Заник обов'яз
ковосте ендогамічних подруж та виникнення екзогамії був також 
не без значіння для процесу етнічної уніфікації, а тим самим і 
етногенези. Заключувашш подруж між поодинокими родами збли
жувало їх одні з одними й прис-пішувало процес їхньої злуки, в 
наслідок чого творилися племена, з яких у свою чергу ло-ставаїв нарід.

Політичний фактор також пов’язаний з уніфікаційним процесом 
етнічних елементів території України «паралельно зі сощіяльним, бо, 
як каже Barth16, -не можна й подумати про принципове відокремлення 
й розділ між соціальними й загальноісторичними законами. На сві
танку ранньої історії, тобто більш-менш у Гомеровій добі, існує на 
північному побережжі Понту державна організація кіммерійців, які, 
як це твердить Ростовцев17, заложили там могутню (sic!) державу. 
Згідно з реляцією Геродота (4, 11-12), в склад території кіммерійського 
панування входив принайменше терен від Дністра по Керченську 
протоку, названу у античній добі Кіммерійським Босфором. Отже, 
землі України могли бути бодай частинно об’єднані кіммерійським 
пануванням.

Ratzel18 каже, що степ, головно євразійський, і море в своїх вла
стивих їм безмежностях були здібні видавати великі завойовни
цькі народи, бо самітна й від усього ізольована людина як для соціо
логії, так і для політичної історії не іпредставляє собою нічого, в 
той час коли орда являється урожайним зерном, з якого родиться 
динаміка людської волі. На місце кіммерійської державної організації

*4 н. Wallon, Histoire de Г esclavage dans Г antiquite, I, 2 ed., Paris, 
1879.

15 w . Richter, Die Sklaverei im griechischen Altertume, Breslau, 1886.
16 p. Barth, Die Philosophie der Geschichte als Sociologie, I Teil, Leipzig,

1897, S. 12. * -ІЩ
i" M. Rostovtzeff, Geschichte der alten Welt, В. I, Leipzig, 1941, S. 128—9.
18 F. Raitzel, Anthropo-Geographie, Stuffctgart, 1882, S. 216—18. дивись 

також: — Fairgrieve J., Geographie und Weltmacht, Eine Einfiihrung in die 
Geopolitik, Berlin, 1925, S. 124—135.—
Kirchhoff A., Mensch und Erde, Leipzig, 1901, S. 35 і дальше.
Krebs N., Die Verbreitung des Menschen auf der Erdoberflache (Anthropo- 
geograp-hie), Leipzig — Berlin, 1921, S. 46.
A. und E. Kulischer, Kriegs- und Wanderzuge, Welt geschichte als Volkerbe- 
wegung, Berlin—Leipzig, 1932.
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на праукраїнській території з ’являється скитська. Сам уже факт, що 
племінна назва скитів поширилася на цілу територію від Дунаю по 
Дон і залишилася на століття, у той час коли кііммерійці залишили 
по ісобі 'ономастичні сліди лише в кількох топографічних назвах 
згідно з Геродотом (4, 12), свідчив би про певну силу й державну 
організацію скитіїв як на той час. Загально відомо, що назва «скити» 
у Геродота представляє, як це між іншим підкреслює Ebert19, полі
тичне поняття (4, 81), яке з часом стало географічним (Скитія). В 
пізніших часах поняття «Скитія» стало дуже розтягненим і охопило 
цілу східню Европу аналогічно до назви «Сарматія». В IV-III сто
літті, як каже Ebert20, скитські племена між Доном і Карпатами за
лишають номадне життя й маїсоїво переходять до хліборобства, а з 
тим і до осілого життя.

Державна організація скитів, що тривала кілька століть і охоп
лювала назагал цілу праукраїнську територію, причинилася, нехай 
і частинно, до певного вкладу в культурну й соціо-етно-психологічну 
уніфікацію елементів, приготовляючи таким чином відповідну базу 
для майбутньої політичної. Яка б то державна організація на той 
час не була, то все ж  таки вона спилювала до певної міри атаки 
степово-евразійських міґрацій, або невтралізувала їхню динаміку, до
зволяючи тим самим автохтонному субстратоіві запускати з поко
ління в покоління чимраз глибше духове коріння й прив’язуватися 
до своєї землі, переданої з діда на батька, а з батька на сина. Так 
творилася спільна історична традиція, поглиблюючи почуття авто
хтонної спільноти на одній спільній території, в атмосфері спільної 
традиції оборони перед спільним ворогом-номадом — отже, психо
логічні основи патріотизму.

Після кільокасотлітньош панування скитів і відносної стабілізації 
етнічних відносин при тодішньому pax scythica приходить зі 'сходу 
натиск ‘Споріднених зі скитами іранських сарматів. Войовничі сар- 
мати здобулися на державну організацію, правдоподібно, сильнішу 
від скитської. На місце частинного політичного партикуляризму, а
з тим і державної децентралізації, що повстала в наслідок існування 
скитської февдальної аристократії (що мало правдоподібно місце й 
у кіммерійців, бо Геродот (4, 11) творить про кіммерійських «царів» 
у зв’язку з оповіданнями про натиск скитів зі сходу), доходить до 
політичного з’єднання праукраїнської території під пануванням cap- 
матів. Почуття власної, тобто іранської етнічної окремішности21 в 
умовах нових завойовників породжує чи радше поглиблює геллено- 
фобію і стає одним з поштовхів до виступів проти грецьких колоній, 
а в тому й проти зорганізованої з них Боспорської держави, яка з 
часом підлягала поступовому процесові скито-сарматизації, отже іра- 
нізації в політичному, головно, аспекті. Сарматська доба — це про

19 М. Ebert, Siidrussland im Altertum, S. 84—5.
20 ibidem, S. 101.
21 ibidem, S. 343. Ebert називає це „ . . .  das erwachende nationale Selbst- 

bewusstsein.“
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довження процесу розвитку етнічної стабильности на землях Украї
ни, нехай і умовної, тобто такої, на яку міг здобутися тодішній 
процес розвитку економічно-соціяльних, культурних і загально істо
ричних явищ і подій.

Тим часом на історичній арені праукраїнської території з'являється 
демонічна постать Мітрідата Евпатора — посередника між гелле- 
нізмом та іранізмом. Той Ганнібаль Понту, який дорівнював кар- 
тагенському героєві в ненависті до римлян, повний динамізму й смі
лих, далекосяжних плянів, консолідує можливо всі сили південно- 
східньої Европи проти вічного міста над Тібром та очайдушно про
тиставить їх римським легіонам на східніх кордонах зростаючої 
римської імперії. Це також момент певної консолідації етнічних сил 
праукраїнської території, яка, щоправда, на короткий час входить на 
арену історії у загальносвітовому маштабі, як це представив Rei- 
nach22. Щоправда ті події раптом спалахнули метеором на історичному 
фірмаменті й скоро погасли, але їхній динамізм і універсалізм у 
розумінні далекосяжних політичних плянів Мітрідата залишився 
відгомоном у історичній традиції країн чорноморського басейну.

Таке реґресивне явище, як наприклад пожвавлення діяльности 
номадів головно в початках сарматської доби, бо гінайкократичні 
сармати були пастухами, не спинило процесу цивілізаційного роз
витку на теренах північного Причорномор'я. Осіле життя поши
рювалося щораз то більше, а з ним і проґрес економічно-соціяльного 
та культурного характеру.

Такий був у загальному стан території України від більш-менш 
Гомерової доби до початків нашої ери — у трьох головних періодах 
ранньої історії України, тобто кіммерійській, скитській і сарматській. 
Той майже тисячолітній відтинок часу був знаменний вагітними про
цесами економічних, соціяльних і культурних змін південно-східньої 
Европи. Звичайно, той тисячолітній період являється продовженням 
розвоєвих фаз праісторичного процесу на нашій території, які сягають 
у сіру безодню віків появи первісної людини й її поступового при
в ’язання до даних теренів.

Історія, подібно як і філософія, майже не має «історичного» по
чатку, лише радше ідеальний, чи метафізичний, наскільки вона яв
ляється чинністю духа й тим самим існує немов поза виміром часу. 
По аланах і кельтах, які жили деякий час у наших степах, приходять 
у иівденно-східню Европу ґоти, які накидають своє панування на
селенню. Щойно напад гунів увільнюс населення нашої території від 
ґотів, але й гуни після смерти свого короля Аттили тратять бойову 
силу й значіння. В суміші етнічних катаклізмів тюркські болгари й 
авари (в літописі — обри) зникають безслідно.

Анти (5-7 -століття) представляють собою уже племінний союз у 
формі певної державної організації. Окреме питання у історії ан
тичного північного Причорномор’я займають слов’яни, які мали жити

22 Th. Reinach, Mithridate Eupator, Roi de Pont, Paris, 1895.
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на півночі території України лринайменше від Гомеров ої доби, як 
це творить R/chthofen23. Теза перебування слов’ян на північно-схід- 
ніх теренах нашої території, отже в лісостепній иолосі, має свій 
історично-доказовий сенс. Щойно після того, як у добі мандрівки 
народів заломилася сила номадів-наїзників, наші степи стають свого 
роду географічним вакуумом, яке (виповнює поступово східньослов’- 
янський елемент у процесі свого (міграційного руху з .півночі на 
південь.

.В даному випадку можна говорити про співдію антропогеогра- 
фічного фактора з геополітичним. Еконоімічно-соціяльно-етнічні й 
культурні відносини нашої території у початках середньовіччя .по
чинають поступово доізрівати до свого політично-державного завер
шення, у наслідок чого й вилонюється державна організація Київ
ської Руои, а з нею дальший процес завершування політично-держав
ної уніфікації всіх русько-українських етнічних елементів і, врешті, 
остаточного кристал із ування живої національної синтези — народу 
в новітніх часах.

23 Boiko Frhr. von Richthofen, „Zum Stand d e r  Vor- und Friihgeschichts-
forschung in d e n  westukrainischen Landen“, Praehistorische Zeitschrift, B.
25 (1934), S. 231.


