
Олександер Домбровсъкий

ГЕРОДОТОВА СКИТІЯ 
В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ М. ГРУШЕВСЬКОГО.*)

З огляду на те, що Геродотова Скитія являється найважливішим 
джерелом до ранньої історії України, виринає питання, скільки 
уваги присвятив Грушевський тому великому екскурсові Геродото- 
вого твору в першому томі своєї Історії.

Грушевський починає з Геродотового оповідання про кіммерій
ців, приймаючи в засаді реляцію батька історії, що говорить про 
кіммерійців як про перед-скитську людність чорноморських степів, 
та опрокидуючи скрайний погляд декого з дослідників, прим. Міл- 
ленгофа, який взагалі заперечував існування кіммерійців на просто
рах античного північного Причорномор’я. Мілленгоф уважав кімме
рійський логос у Геродотовому скистському екскурсі комбінацією 
попередників Геродота, а в тому й Арістея з Проконнезу, які хотіли 
«спрагматизувати» історію скитського набігу на Малу Азію. Схиля- 
ючися до концепції існування кіммерійців у причорноморських сте
пах як реальної етнічно-політичної сили, Грушевський всеж таки 
призадумується над тим, чи не маємо ми в даному випадку до діла 
з якоюсь загальною, скоріше географічною, ніж етнографічною на
звою (аналогічно до географічного поняття Скитії), занесеною гре
ками, або ще перед тим фенікійцями, чи карійцями, яа означення 
перед-скитської людности на терені причорноморських степів. При 
кінці XIX століття кіммерійська проблема потопала в вирі різних 
гіпотез. Тому Грушевський не надає спеціяльного значіння самій 
назві перед-скитської людности, чи краще сказавши орди, й не на
лежить до тих, які будують свої гіпотези на інших гіпотезах.

Приступаючи до обговорення скитського питання, Грушевський 
схиляється до Арістеєвої концепції появи скитів у чорноморських 
степах, яка подає до відома, що внаслідок великого євразійського 
міґраційного руху арімаспи натиснули на ісидонів, ісидони — на 
скитів, а скити — на кіммерійців (Геродот, 4, 13). Згідно з комбіна
ціями хронологічних даних на підставі інших подій, а головно на
бігу скитів на Малу Азію, виходило б, що згаданий євразійський 
міграційний рух міг відбутися десь приблизно в другій половині
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VIII, або в самих початках VII віку до нашої ери. Але Грушевський 
ставиться до того датування дуже обережно, а навіть скептично, бо 
воно опирається на фантастичному пояснюванні скитського набігу 
на Малу Азію. Автор Історії України-Руси може мати в дечому ра
цію, коли висуває здогад, що «В дійсності скити могли прийти ра
ніше, а мандрівка їх могла тягнутися довший час» (стор. 108). Гру
шевський переповідає реляцію Геродота про, як він самий виска- 
/зуеться, «територіяльно-культурний поділ скитів» (стр. 109—110), 
ділячи їх на царських скитів і скитів-кочовиків, а з другої сторони 
на скитів-хліборобів і скитів-орачів. Вправді наш історик не дає у 
тому місці критичної оцінки Геродотового розподілу скитів і не 
підкреслює тут засадничої різниці між царськими скитами й ски- 
тами-кочовиками та з другої сторони «скитами-хліборобами» й «ски- 
тами-орачами», але з інших місць уступу про Геродотову Скитію 
видно недвозначно, що він відрізняв виразно панівну номадну орду 
як політичну верхівку, яка накинула осілій людности праукраїнської 
території свою владу й свою етнічну назву. Грушевський протиста
вить виразно панівній номадній орді автохтонне праукраїнське на
селення хліборобів, підкреслюючи, що етнографічне значення назви 
скитів відноситься до головної орди (в тому аспекті Геродот гово
рить про мову й звичаї скитські), а дальше та назва була вживана 
в політичному змислі на означення місцевого населення, підбитого 
властивими скитами (стр. 110). Вважаючи, що «етнографічна близ- 
кість сарматів зі скитами не підлягає сумніву»! (стр. 111), автор Істо
рії України-Руси стоїть на становищі іранського походження ски
тів на підставі лінгвістичних даних і деяких характеристичних мо
ментів скитської культури. Наш історик переповідає за Геродотом 
описи деяких звичаїв скитів, отже воєнні звичаї, похоронний обряд 
і релігію, стараючися вияснити деякі назви скитських богів етимоло
гічним пояснюванням їх.

Зокрема на увагу заслуговує погляд Грушевського про держав
ний устрій скитів: «Державний скитський устрій в оповіданню Геро
дота, як я вже згадував, має характер деспотичної монархії. Царю 
служать не раби, а кому він звелить із скитів, і сих царських слуг, 
як ми бачили, ріжуть десятками на його могилі» (стр. 115). Нав’язу
ючи до згаданого тут похоронного звичаю у випадку смерти царя, наш 
історик переповідає Геродотову реляцію про покарання того зі ски
тів, хто б поважився поклястися при говоренні неправди на цар
ське вогнище, а цар унаслідок того захворів би. Коли той, якого 
обжаловують у клятві на неправду, не признається до вини, цар 
кличе більше ворожбитів, щоб вирішили справу. Коли ворожбити 
підтверджують вину даної людини, тоді їй відрубують голову, а 
коли підтверджують, що вона не винна, тоді цар велить спалити 
перших фальшивих ворожбитів, які кинули неправдиве обжалуван- 
ня на невинну людину. Після тої диґресії Грушевський знову повер
тається до питання державного устрою скитів. «З оповідання про 
похід Дарія у Геродота виходило б — каже наш історик — що у
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скитів було рівночасно кілька царів: виступає їх тут три. Можливо, 
що належали вони до трьох згаданих колін, і цар з коліна параля- 
тів був головним (на підставі Геродотової реляції 4, 5—7 — О. Д.). 
При всій легендарности оповідання ся подробиця може бути вповні 
реальною» (стор. 115). Такий погляд не витримує наукової критики. 
По перше, сам Грушевський признає на підставі Геродотових слів 
(4, 81), що властиві скити, тобто сама орда без підкореного собі осі
лого населення, була нечисленна в порівнянні до цілого населення 
великої території між Дунаєм і Доном, над якою вона панувала. 
Існування трьох незалежних царів на скитському ґрунті не було ви
правданим. Коли б дійсно скити мали трьох незалежних царів, 
то між ними була б найправдоподібніше ривалізація, а тим самим 
були б існували більше, чи менше напружені, а то й ворожі відно
сини, що був би старався використати Дарій, щоб ослабити ворога. 
Тимчасом ми довідуємося з Геродотового оповідання про повну єд
ність скитів підчас Дарієвого походу. Інша справа з концепцією 
феодального устрою у скитів, згідно з яким всі васали головно під 
час походу Дарія підчинялися скитському цареві (це не є суттєвою 
справою, що Геродот називає їх «царями»). Така єдність у  скитів 
виявлялася також і в хороненні їхніх царів у одному місці — в 
країні Ґеррос (як це виходить зі слів Геродота 4, 71). Зате великий 
простір (між Дунаєм і Доном) вимагав з міркувань, ми сказали 6 
сьогодні, державно-адміністраційного порядку — поділу території 
на адміністраційні одиниці, щось у роді перських сатрапій зі скит
ськими васалами, яких Геродот назвав «царями». Характеристичним 
являється тут те, що Грушевський намагається вияснити питан
ня державного устрою скитів при допомозі скитського переказу 
про їхнє походження. На підставі того переказу давно колись — не 
більше як тисячу років перед походом Дарія на скитів — вродила
ся у Скитії перша людина на ім’я Тарґітай з батька-Зевеса й матері- 
дочки Бористена. Тарґітай мав трьох синів: Ліпоксая* Арпоксая й Ко 
ляксая. Від Ліпоксая мало походити скитське плем’я авхати, від 
середущого Арпоксая — катіяри й траспії, а від наймолодшого Ко- 
ляксая — параляти (Геродот 4, 5—7). Тому, що Коляксай одержав 
владу над своїми братами й цілою територією, головний скитський 
цар мав згідно з домислом Грушевського походити від коліна пара- 
лятів. Тимчасом той переказ являється комбінацією греко-іранських 
елементів (Зевес, дочка Бористена й три сини Тарґітая з іменами 
окінченими на — ксаїс, горіюче золото, отже святий вогонь). Хро
нологія переказу також фантастична: прародич скитів, Тарґітай, 
мав народитися у Скитії, точніше десь над Бористеном (Тарґітай —  
син Зевеса й дочки Бористена!) на тисячу років перед походом Да
рія, в той час коли згідно з оповіданням Геродота про, напад скитів 
на кіммерійців, скитська орда могла появитися на степах північно
го Причорномор’я десь у другій половині VIII або з початком VII 
століття, отже на яких двісті років перед походом Дарія. Дальше 
питання, чи згаданий переказ відноситься до скитської орди, чи до
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місцевого, осілого елементу, якому наїздник накинув свою етніч
ну назву. Згадка, що Тарґітай мав бути сином дочки Бористена, явля
ється мотивом автохтонізму. Зіставлення Зевеса й дочки Бористе
на —> родичів Тарґітая — це символічний мотив схрещення двох 
культур: хліборобської культури автохтонного населення античної 
України та культурних впливів грецької колонізації на північному 
побережжі Понту. Хоч не виключене, що той переказ дійсно скит
ської редакції, й що скити хотіли санкціонувати своє право до да
ної території підробленою метрикою автохтонізму. Як бачимо, от
же, переказ про походження скитів так званої скитської редакції 
(Геродот вияснює: «як розказують скити», 4, 5—7) не може бути аж  
ніяк ключем до розв’язки питання державного устрою скитів. Гру
шевський, який звичайно був обережний при інтерпретації фолк- 
льорного матеріялу, дав за багато наукового кредиту переказові при 
розв’язці такого реального питання як державний устрій скитів.

Після короткого з ’ясування питання про скитів наш історик при
свячує дещо уваги й іншим народам, чи племенам, що їх очеркує 
він як «північні, не-скитські народи» (стр. 116). Вже саме окреслен
ня — «не-скитські народи» — може викликати непорозуміння, бо ко
ли існували «не-скитські народи», то могли існувати й так звані 
«скитські народи», а це проблематизувало б ще більше й так до
сить складне питання етнографічних і політичних відносин північ
ного Причорномор’я в античну епоху. Бо в такому випадку поста
вало б питання, чи даний термін треба розуміти в етнографічному 
аспекті, чи в політичному, а може й георграфічному. Чей ж е зна
ємо, що поняття Скитії еволюціонувало з етнографічного, через по
літичне до географічного. Тому навіть у середньовіччі вживано тер
міни — «Скитія», «Сарматія» як чисто географічні поняття, бо ски
тів, чи сарматів уж е давно не було. Таке непорозуміння остільки 
можливе, що Грушевський не спрецизував свого погляду про «ски- 
тів-земледільців» і «скитів-орачів», яких вважається в науці авто
хтонним елементом. Зрештою ті «не-скитські народи» мусіли також 
більше, чи менше підлягати скитській орді, політичні границі якої 
не були стабільними й сягали так далеко на північ, як далеко 
заганялися загони орди — отже, можливо, до лісостепної полоси. 
Очевидно, чим більше на північ, тим і влада,, і впливи скитської 
ордк були слабші, але все ж  таки згідно з оповіданням Геродота на 
воєнній нараді з приводу походу Дарія були присутніми крім вла
стивих скитів також воєнні начальники таврів, агатирсів, неврів, ан- 
дрофаґів, мелянхляйнів, ґельонів, будинів і савроматів, з яких ґе- 
льони, будини й савромати обіцяли скитам поміч (4, 102, 119). От
ж е якийсь зв’язок між ними мусів бути, а може навіть і певна по
літична залежність, лише меншою мірою з огляду на більшу від
даль від скитської орди.

Переповідаючи Геродотове оповідання про неврів, Грушевський 
схиляється до концепції слов’янського походження того племени. 
Концепцію слов’янства неврів аргументує наш історик не так лін-
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ґвістичними даними, що в самому імени неврів находиться слов’ян
ський пень н у р (нур — дошли* Буга й нурська земля), та слов’ян
ською вірою у вовкулаків (Геродот оповідає, що кожний невр пере
мінюється у вовка раз на рік на кілька днів 4, 105), як більше 
тим, що «важніше географічне положення неврів, бо відповідає те
риторії слов’янської правітчини, а також се, що Геродот відрізняє 
їх від скитів. Ми можемо уважати їх з значним правом за слов’ян 
на їх правітчині» (стр. 117). На підставі оповідання Геродота Гру
шевський схильний локалізувати неврів десь «на північ від верхів’я 
Дністра» (стр. 116). Після обговорення питання про неврів наш 
історик присвячує увагу андрофагам. Геродот характеризує андро- 
фагів коротко: «. . .  андрофаги — нарід своєрідний, не — скитський» 
(4, 18), «Андрофаги мають найдикіші звичаї з усіх, вони не знають 
правди й закону в них немає ніякого. Вони кочують. Одежу носять 
скитську, а мову мають свою осібну. Вони одні з цих (народів) їдять 
людей» (4, 106). Відносно локалізування андрофагів наш історик ка
же:, «Географічно на ту ж  слов’янську територію припадають андро
фаги, бо у Геродота мешкають вони на середнім Дніпрі» (стр. 117). 
Грушевський не помиляється, коли каже, що «може їх страшне ім’я 
і характеристика були причиною, що їх приналежність до слов’ян 
і взагалі до індоєвропейської родини має далеко менше оборонців, 
ніж неврів, і їх з більшою охотою уважають за фінів» (стр. 117). 
Воно, дійсно, виглядає на якесь глибоке непорозуміння, бо тяжко 
припустити, щоб у часах кінця VI і початків V століття до нашої 
ери, отже вже в добу грецької колонізації північного побережжя 
Понту, культурні впливи якої сягали досить далеко на північ, існу
вав канібалізм (економічні зв’язки між місцевими хліборобськими 
племенами й грецькими колоністами-купцями, Геродот згадує про 
місто Гелон в країні будинів, де мали находитися «святині грецьких 
богів, украшені на грецький спосіб статуйками богів, жертівниками 
й мешканнями богів із дерева». Тамі мали обходити «свято Діонізія 
й попадають у діонізійський шал. А гелонці давно були це греки, 
але виселилися з надморських міст і поселилися в краю будинів. 
Мови вживають то скитської, то грецької» — 4, 108. Очевидно, не 
знаємо, скільки тут правди, але в кожному разі оповідання батька 
історії вказує на певні культурні впливи грецьких колоній, які ся
гали в глибину території). А поза тим на території середнього По
дніпров’я розвивалася висока як на той час хліборобська культура 
автохтонного населення. Отже трудно припустити, щоб на тій тери
торії й у тому часі жило плем’я канібалів. Це було б свого роду 
contradictio in ге в соціологічному, етнографічному й культурному 
аспекті. Тому Грушевський мабуть не помиляється, коли каже, що 
«характеристика андрофагського народу мабуть в значній, або і 
повній мі|рі основана на самих виводах з імени, а ім’я се в переда
ній Геродотом формі має в своїй основі мабуть якусь леґенду -або 
етимологічне непорозуміння» (стр. 117). Птоломей локалізував десь 
більш-менш на тій самій території Геродотових андрофагів плем’я 
амадоків, яких Грушевський згідний пов’язувати з андрофагами на



ГЕРО ДО ТО ВА С К И ТІЯ 65

підставі вияснювання імени амадоків зі санскриту, що мало б озна
чати — сироїдці, тобто ті, які їдять сире м’ясо. Свої завваги від
носно андрофагів Грушевський закінчує думкою: «У всякім разі 
на середнім Дніпрі в тих часах трудно припустити якусь іншу люд
ність крім слов’янської» (стр. 118). Можна отже більше чим припу
скати, що назва андрофаги (характеристичне, що не антропофаги — 
людоїди, а андрофаги — мужоїди, чи чоловікоїди) є майже такою ж  
фантастичною, як прим, «одноокі люди»-арімаспи (4, 13, 27), чи 
«лисі }від уродження, так чоловіки, як і жінки» — аргіппаї (4, 23). 
Не е тут виключений реманент фантастичних мотивів мітичної гео
графії з тим ,що той мітографічний мотив міг перейти згодом ре
дакцію соціологізування зі сторони тих греків, які інформували 
Геродота. Можливо, що в даному випадку, коли: йде питання про 
андрофагів, маємо до діла з екстремною формою «варваризѵвання» 
греками деяких племен Скитії. Правда, Геродот взагалі духово да
лекий такій культивованій довгий час греками ідеї їхньої вищости 
над іншими народами й варварофобії, алеї все ж  таки реманенти 
мітичної географії, змішані опісля з варварофобськими тенденці
ями грецьких колоністів у відношенні до мешканців євразійського 
простору, : дійшли до батька історії під час його побуту на північ
ному побережжі Понту, правдоподібно в Ольвії, й він міг прийняти 
дещо з них у добрій вірі, а в тому й згадку про андрофагів. Також 
не є виключеним, що первісно могла виступати лише сама назва 
андрофагів, до якої з часом «допасовано» етнографічний матеріял, 
тобто коротку характеристику, яка відповідала б іменно поняттю 
андрофагів — мужоїдів. Існує й така можливість, що це «доповнен
ня» самої лише назви андрофагів могло бути ділом грецьких коло
ністів, які інформували батька історії.

Між багатьома варіянтами розв’язки питання про андрофагів 
не є виключеним і такий здогад: Існує цікаве пояснення до Геро- 
дотового оповідання про однооких арімаспів і грифів, які мали 
стерегти золотий скарб (4, 13), що мало бути ремінісценцією найста
ріших ;вісток про поклади золота в Колхиді. Фантастичні історії з 
арімаспами й грифами могли видумати карійські мореплавці, які 
внали про ті поклади золота й хотіли змонополізувати їхнє видобуван
ня для себе. Тому вони поширювали фантастичні й страшні вістки, 
щоб відстрашити людей від тих сторін. Подібна аналогія може насува
тися й тут при розв’язці питання про андрофагів. Оповідання про ан
дрофагів, яких Грушевський локалізує на підставі Геродотової ре
ляції в середньому Подніпров’ї, отже на території слов’ян, тобто 
праукраїнських автохтонів — хліборобів, могли видумати найста
ріші грецькі купці й поширювати! ті вістки в цілі відстрашення ін
ших від того терену й таким чином змонополізування торгівлі з хлі
боробськими племенами для себе. Мало урожайна, гориста Греція 
не могла обійтися без імпорту збіжжя, й тому скуповування збіж
жя від хліборобських племен античної України було питанням над
звичайної ваги для греків та приносило великі зиски. Висування 
аналогії до «самоїдів» та намагання лінгвістичних вияснень з фін-
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ського є також одним з варіантів пояснень. Грушевський подає при- 
мір, до яких куріозів може нераз дійти етимологічне непорозумін
ня, а саме, що в зв'язку зі «самоїдами» в московській народній ети
мології вийшли з того люди, що самі себе їдять (стр. 117, приміт
ка 3). З Геродотового оповідання про похід Дарія на скитів вихо
дило б, що андрофаги — це реальне етнічне поняття, отже плем’я,
чи нарід, а не фантастичний витвір мітичної географії, чи етногра
фії. Представник андрофагів бере участь у воєнній нараді разом 
з представниками таврів, агатирсів, неврів, мелянхляйнів, гелонів, 
будинів і савроматів (4, 102). У той час коли представники гелонів,
будинів і савроматів обіцяли скитам поміч, то представники агатир
сів, неврів, андрофагів, мелянхляйнів і таврів відмовили скитам по
мочі, бо, мовляв, скити перші напали були на персів підчас наїзду 
на Малу Азію (4, 119).

Отже, як бачимо, андрофагів згадує Геродот кілька разів, при чо
му і в оповіданні про похід Дарія, як реальний нарід. З одної сто
рони не треба забувати, що в Геродотовому оповіданні про похід 
Дарія є відносно досить багато фантастичного й казкового елементу, 
й тому не є виключеним, що батько історії, або ті грецькі колоністи, 
які йому оповідали підчас його побуту на північному побережжі 
Понту, включили в історію походу також і згадку про андрофагів 
для літературної прикраси. А з другої сторони, коли андрофаги 
були дійсно реальним етнічним поняттям, то вони мусіли представ
ляти собою якусь реальну позицію у політично-стратегічних роз
рахунках скитів та інших народів, чи племен, коли їх запрошено 
на воєнну нараду. Зовсім примітивні дикуни-канібали не могли пред
ставляти собою такої позиції у політично-стратегічних розрахунках 
скитів, які будь що будь у тому часі схопили були велитенську 
територію від Дунаю до Дону в певні рямці нехай і примітивної дер
жавної організації. Крім того, це був самий кінець шостого сто
ліття, час повного розвитку грецької колонізації,, розквіту грецьких 
колоній на північному побережжі Понту й культурних впливів, які 
сягали в глибину континенту та досягали навіть аристократичної 
верхівки скитської орди. В такому випадку реальности етнічного по
няття андрофагів треба дати рацію аргументові про якесь етимоло
гічне непорозуміння у зв’язку з напів-фантастичною назвою ан
дрофагів.

З черги Грушевський згадує й про мелянхляйнів — «чорноубра- 
них» і локалізує їх на території, що припадає приблизно десь «на 
вододіл Дніпра й Дону» (стр. 118). Геродот каже, що «мелянхляйни 
всі носять чорну одежу й від того дістали назву. Звичаї мають скит
ські» (4, 107). А в іншому місці батько історії каже: «На північ від цар
ських скитів живуть мелянхляйни, чужий, нескитський нарід. Повище 
ж  мелянхляйнів (простягаються) болота й пустиня, скільки (лише) зна
ємо» (4, 20). Згідно з поглядом Грушевського мелянхляйни були прав
доподібно споріднені зі скитами як нарід іранського походження, 
хоч Геродот вважав їх не-скитським народом. Дальше наш історик
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каже: «серед різних кочових народів, що виступають пізніше в око
лицях Ольбії, бачимо савдаратів, і се ім’я не що інше як Геродотові 
«чорноубрані», а Діон Хрізостом оповідає про мешканців Ольбії, 
що вони носили чорне убрання, перейнявши се від «скитського народу 
мелянхляйни» (стр. 118). А в 5 примітці наш історик вияснює назву 
мелянхляйнів з осетинського — «чорноубрані», або «чорноодежники».

І в кінці Грушевський згадує про будинів. На підставі Геродото- 
вого оповідання про те, як то неври, втікаючи перед зміями, прий
шли до країни будинів (отже, як виходить з Геродотового оповідан
ня, будини могли бути в сусідстві і неврів), постав здогад в науці, 
що будини могли також бути слов’янського походження. Грушев
ський ставиться досить критично до гіпотези про слов’янство буди
нів, яка не має за собою ніяких сильніших аргументів. Не від речі 
буде пригадати, що Птоломей згадує про нарід того самого імени 
(бодіной), що його намагаються локалізувати коло Дніпра. Та згідно 
з поглядом Грушевського «Геродот уміщує будинів на північ від 
савроматів, отже в басейні Дону та Волги, а при: тім; міг мати якісь 
певніші відомости про їх край, бо знав грецьку факторію в їх зем
лі — деревляне місто Гелон. Супроти того; здогадуються, що був 
інший нарід подібного імени коло Дніпра, і що Геродот помішав ті 
два народи. Але уміщування Птолемеєвих будинів над Дніпром впов
ні гіпотетичне, і таке громадження можливостей на можливостях не 
лишає ніякого поважного значіння за гіпотезою про слов’янство 
будинів.» (стр. 118— 119).

На згадці про будинів закінчуються уваги Грушевського про Ге
родотову Скитію. Правда, наш історик повертається тут і там у окре
мих?, випадках до головного етнографічного матеріялу Геродотової 
Скитії, але головні його погляди висказані при реферуванні Геродо
тового скитського екскурсу як окремого розділу в першому томі 
Історії. Характеризуючи) саме той розділ першого тому Історії Укра
їни-Руси, де Грушевський обговорює Геродотову Скитію, треба ствер
дити, що автор Історії виявив неабияке знання джерел і літератури 
предмету та високо розвинену інтуїцію історика-дослідника в роз
в’язуванні спірних проблем на підставі реальних даних джерель
ного матеріялу. Якщо ж  немає тих реальних даних, то наш історик 
бере під увагу можливості соціологічного, етнографічного географічно
го й в кінці історичного характеру та висуває можливі гіпотези, осно
вані на критичних міркуваннях досвідченого в методології науково-до
слідної праці історика. Хоч правдою є й те, що Грушевський на загал 
нічого нового й оригінального не вніс у мериторичну сторінку пробле
матики Геродотової Скитії. Він обмежився головно згадкою деяких 
важливіших моментів етнографічного матеріялу Геродотового скит
ського екскурсу, до зреферовання важливішої літератури предмету 
та деяких своїх завваг, займаючи тут і там власне становище до 
тої, чи іншої проблеми.

Грушевський присвятив увагу (й то далеко не повністю) деяким 
етнографічним і етнологічним питанням Геродотової Скитії, не тор-
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каючися майже зовсім історичного (історія походу Дарія) й геогра
фічного матеріялу. В мериторичному аспекті дуже неповне, а в ме
тодологічному — неусистематизоване обговорення Геродотової Ски- 
тії свідчило б про те, що Грушевський не мав змоги перевести мікро- 
аналізи джерельного матеріялу й спеціяльних студій над тим, ли
ше оперся здебільша на літературі предмету. Це зрештою зовсім зро
зуміле явище, бо історик, який творить історичну синтезу маштабу 
монументальної Історії України-Руси, мусить опертися на моногра
фічних працях, не ївстряваючи в спеціяльні студії над кожним пи
танням і подробицями. Зате подибуємо у Грушевського тверезість 
наукового погляду історика й обізнаність у лабіринті фолкльорно- 
го матеріялу, а в тому й античного міту, під символікою якого є 
прикриті зеренця історичної правди. Автор Історії України-Руси 
ставиться критично до всіх гіпотез, базованих на «громадженні мо
жливостей на можливостях» (стр. 119). Тому погляд Грушевського 
в відношенні до поодиноких проблем Геродотової Скитії заслуговує 
на увагу й сучасного дослідника.


