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Методологічна сторінка пра- й ранньо-історичного розділу Історії 
України-Руси М. Грушевського характерна своїми властивостями, 
яким хочемо присвятити наш у увагу на цьому місці. Ті властивості 
для нас тим цікавіші, що великий історик, впроваджуючи до своєї мо
нументальної праці нову схему історії України, як  вислід розвитку 
історичних наук взагалі, а допоміжних наук історії зокрема в дру
гій половині XIX і в початках XX століття, мусів справлятися іноді 
шляхом великого вкладу праці з тим археологічним матеріялом і 
джерельними даними античного письменства й епіграфіки, що сто
яли в тому часі до його диспозиції. Бо, як каже в свому вступі до 
нового видання «Історії України-Руси» (Нью-Йорк, 1954, стор. V) Круп- 
ницький, «Грушевський мусів не раз заглиблюватися в окремі нероз- 
роблені »питання, навіть відшукувати вперше відповідні архівні ма- 
теріяли. З непочатого краю нерозроблених джерел, архівів і зв’яза
ної з ними проблематики треба було створювати і передісторію Укра
їни, і її князівську добу, і литовсько-руську добу, і козаччину, і Хмель
ниччину, тощо. Це були студії архівального, джерельно-критичного, 
історіографічного характеру».

Як піонер нового напрямку в українській історіографії при за
стосуванні нової схеми, Грушевський не зійшов на манівці експе
риментування на тлі характеристичного його добі стану молодої ще 
тоді археології, лінгвістики, палеоетнографії й палеоетнології, як  це 
сталося з деякими іншими як  нашими, так  і чужими дослідниками, 
лиш е виказав подиву гідний, як  на той час глибоко критичний змисл 
історичного дослідника, що тверезо оцінює джерельний матеріял і на 
підставі його сумлінного дослідження робить у дусі реалізму відпо
відні заключення, далекі від фантастичних теорій і гіпотез, побудо
ваних на інших гіпотетичних твердженнях.

Починаючи від геологічної минувшини української території, льо
дової доби й початків людського ж иття (ділювіяльна людина — homo 
sapiens) автор «Історії України-Руси» переходить до неоліту, промов
чує мезоліт1 і задерж ується довше на неоліті та добі металічних 
культур. Цю вихідну точку пра- й ранньоісторичної ф ази етногене-

і Тоді ще мало досліджений.
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тичного процесу розвитку українського народу на його території 
представляє Грушевський на доволі широко розмальованому тлі антро- 
погеографічних умовин тої ж  території, тобто впливів фізичних 
прикмет території — географічних факторів на розвиток людського 
життя в етно-біологічно-антропологічному, економічному, культурно
му й в кінці суспільно-політичному аспектах. До тих внутрішніх, 
географічних факторів долучувалися зовнішні — геополітичні, які 
вносили зовнішні впливи, як  неґативні (степовий номадизм), так 
і позитивні (світ середземноморських і малоазійських культур).

У цьому питанні Грушевський, як  це побачимо дальше, присвятив 
менше уваги середземноморським культурним впливам, а вж е зовсім 
поминув малоазійські впливи. Всеж таки той праісторичний розділ 
першого тому Історії виказує, н іскільки  Грушевський був обережний 
і проявив незвичайну інтуїцію дослідника в аспекті історичної кри
тики у відношенні до різних гіпотез та інтерпретацій археологіч
ного матеріялу в формі чи то залиш ків найстаріших слідів людського 
життя, чи нахідок матеріяльної культури й поселення та похоронних 
обрядів молодшої кам’яної доби з їхніми ритуальними формами. У 
зв’язку з найденими кістяками поховального типу похоронів (у від- 
різненні від тілопального) наш історик обговорює питання краніології, 
тобто доліхокефальних і брахікефальних типів черепів на підставі 
літератури предмету й обчислень та окреслює антропологічний тип 
неолітичної людини на нашій території (довгоголовий) і пізнішої з 
часів металічних культур (короткоголовий).

Дальше Грушевський заторкує питання етнографічної розв’язки най
старішого населення української території включаючи питання мігра
цій на тлі лінгвістичного насвітлення, питання індоєвропейської пра
батьківщини, індоєвропейського розселення та процесу диференціяції 
індоєвропейських племен, а вреш ті питання (прабатьківщини слов'ян 
і диференціяції слов’янства. А завершенням праісторичного розділу 
«Історії України-Руси» являється порушене питання прабатьківщини 
східного слов’янства з такою тезою великого історика: «Отже правіт- 
чину нашого народу можемо з найбільшою правдоподібністю вказати 
в середнім Подніпровю, де він міг бути автохтоном в тім значінню, 
що сидів тут з таких часів, в які ніяка історія не сягає» (стор. 81).

Як бачимо з вище наведеного, Грушевський являється тут послі
довним дослідником у систематичному змалюванні поодиноких пра
історичних етапів процесу етногенетичного роззитку нашого народу
— від ділювіяльної людини й палеоліту аж  до питання прабатьків
щини східнього слов’янства й його -праукраїнської вітки. У тому си
стематичному огляді найдавніших етапів праісторичного ж иття лю
дини на українській території видна спроба пов’язання у певну мож
ливу органічну цілість цих етапів.

А позатим виринає ще й інша риса методологічних основ в опра
цюванні праісторії України Грушевського, а саме, що він, подаючи 
відносно досить багато літератури предмету під текстом, рідше 
цитує погляди поданих авторів, а зате подає багатий фактичний
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матеріял з власною інтерпретацією. Послуговуючися методом гли
бокої аналізи доказового матеріялу, Грушевський подає іноді кращу 
інтерпретацію, ніж  деякі автори монографічних праць, які концентру
валися спеціяльно на поодиноких питаннях, не претендуючи на істо
ричну синтезу. Позатим Грушевський, як  автор праісторичного роз
ділу своєї Історії, являється в першу чергу істориком-соціологом і 
економістом, який звертає головну увагу на матеріяльну культуру, 
пов’язану з розвитком соціяльної структури первісної, праісторичної 
й ранньоісторичної людини, а фолкльор трактує радше як матеріял, 
що служить до соціологічного, етнографічного й етнологічного визна
чення тої, чи іншої етнічної групи та встановлення форм соціяльного 
й економічного життя. Обговорюючи питання похоронних обрядів нео
літичної доби та вироблених ритуальних форм, Грушевський каже: «В 
ритуалі сім переходили часом більше або менше різкі зміни, роз
ширяючись на великі простори. Такі перейнягтя обрядів, як  і різні 
культурні течії, також  не раз дуже розширені, дають характери
стичну вказівку на широкі зносини, обмін ідей і продуктів між то
дішньою людністю, бо об’яснити сі відміни, як то до кедавна роблено, 
а й тепер часто робиться — самими лише міграціями, переходами 
племен, що, мовляв, переносили з собою певні обряди й культурні 
форми, нині вж е н іяк не можна» («стор. 40—41). А позатим Грушев
ський взагалі обмежив питання фолкльору в праісторичному розділі 
своєї «Історії» до обговорення похоронних обрядів неолітичної доби 
й згадки про культ покійних, не присвячуючи уваги проблемі змісту 
й форми того культу.

Метод підходу до історичної проблематики з позицій спеціяльного 
узгляднювання економічних факторів стає наглядним у праці Гру- 
шевського при обговорюванні питання грецької колонізації північного 
Причорномор’я, якому наш історик присвячує порівняльно досить 
багато місця. Автор «Історії України-Руси» змальовує в загальному 
історію тих колоній від самих початків їх заснування (VII—VI вв. до 
нашої ери) до кінця античної доби, а в тому й фрагментарно Боспор- 
ського царства зі спеціяльним підкресленням економічного моменту. 
Зате Грушевський поминув загалом історію культури причорномор
ських колоній, не присвятивши більше місця важливішим культурним 
пам’яткам. В даному випадку його увагу як  історика — документа лі- 
ста приковують вістки античних письменників, епіграфіка й написи 
найдених монет причорноморських колоній, які служать більше відо
мостями авторові історичної синтези, ніж  наприклад архитектурні 
пам’ятки, цікаві в першу чергу для історика мистецтва як матеріял 
для монографічних праць.

На окрему увагу заслуговує методологічний підхід Грушевського 
до опрацювання підрозділу про Геродотову Скитію, найобширніше 
джерело з  античного письменства до ранньої історії України. З  етно
графічного, історичного й географічного матеріялу Гередотової Скитії 
наш історик вибрав лише важливіш і моменти етнографічного й етноло
гічного характеру, головно ті, що відносяться до української території, 
та, перевівши аналізу Геродотового оповідання й описів, подав свої
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іноді дуже влучні критичні завваги. Не зважаю чи на те, що голов
ним тенором цілої Геродотової Скитії являється оповідання батька 
історії про іпохід Дарія на скитів, Грушевський не присвятив історії 
походу найменшої уваги. Це має свою причину, хоч наш історик не 
подає її. По-перше, оповідання Геродота про похід Дарія мас досить 
багато неясних, чи навіть фантастичних моментів. Батько історії 
внаслідок недостаточного знання географії Скитії помилково продов- 
довжив той похід аж  по Волгу, підчас коли на думку дослідників 
похід відбувався на терені бесарабських степів, а в найкращому ви
падку ніколи не переступив Дніпра. Займатися спростовуванням цілої 
низки моментів Геродотовото оповідання про похід Грушевський не 
вважав за доцільне в своїй історичній синтезі. Це вж е зрештою зро
били інші автори головно монографічних праць про Геродотову Ски- 
тію, або таки про самий похід Дарія. А по друге, історія походу Дарія 
на скитів не має взагалі ніякого глибшого відношення до самої 
оправи ранньоісторичної проблематики бувальщини України-Руси, 
тобто до кардинальної проблеми праукраїнського етносу, якій наш 
історик присвятив слушно всю свою увагу в аспекті дослідів над 
процесом етногенетичного розвитку народу в часі й у просторі від 
праісторичних і ранньоісторичних ф аз його бувальщини. Зате Гру
шевський присвятив увагу етнічним функціям, а тим більше дина
мічним міграційним рухам, що не залишалися без значніших впливів 
на етно-біологічно-антропологічну сторінку та економічно-культурно- 
суспільно-політичне життя іпраукраїнської людини в напрямі ре
гресу, або прогресу.

Політично-суспільне поневолення України не могло не виклику
вати відповідної реакції у нашого історика в дусі сентименту до свого 
народу та виявів того сентименту між іншим у формі діяльности істо
ріографічного характеру, а народницький світогляд Грушевського по
глиблював його зацікавлення усіма проявами ж иття того ж  народу 
від найдавніших ф аз процесу його розвитку. Бо незалежно від того, 
відколи датується вища форма державного життя народу й чи те 
державне ж иття було перериване в ході історичного процесу, чи ні, 
самий нарід існує й живе безпереривно власним, хоч би й недержав
ним життям при всяких можливих обставинах. Це й є головна істо- 
ріософічна істина, на базі якої побудована нова схема Історії У кра
їни-Руси включаючи пра- й ранньоісторичний період історії укра
їнського народу. Тому систематичний огляд життя народу від його 
ранніх початків у аспекті безпереривної тяглости історичного процесу 
всестороннього розвитку народу на його території вимагає у першу 
чергу глибоких студій на відтинку етнографії й палеоетнографії. Гру
шевський починає свій етнографічний огляд від скупих вісток у Го
мера, переходить до Арістея з Проконезу з VII в. й, поминувши зовсім 
представників логографії, а серед них і найважливішого — Гекатая 
з Мілету, переходить зразу до Геродогових реляцій про кіммерійців, 
скитів, неврів, андрофагів, мелянхляй-.гів і будинів. Проблемі неврів
і будинів присвячує наш історик увагу  з  першу чергу з огляду на гіпо
тезу їхнього слов’янського походження. З географічним положенням
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неврів тобто з локалізуванням їх «на північ від верхів’я Дністра» 
(стор. 116) Грушевський пов’язує теорію локалізування слов’янської 
прабатьківщини. Як бачимо, наш історик поруш яв питання етногра
фічного характеру Геродотової Скитії у зв ’язку  з питанням пра- 
українського азтохтонізму й етногеяетичного процесу народу на його 
території. Мітам і переказам Грушевський не присвячує спеціяльної 
уваги, а вибирає з них лише ті зеренця, які мають вартість етногра- 
фічно-етнологічного характеру, прим, іранський мотив переказу про 
походження скитів. Грушеьський в першу чергу соціолог, а вже най
менше фолкльорист, а якщо й займається питанням фолкльору 
(прим, релігія скитів), то, як  уж е було сказано, з уваги на те, що в 
кожному міті заховані зеренця істориш ої правдя.

Після з ’ясування загальної картини іпро Геродотову Скитію з етно
графічного становища наш історик присвячує увагу питанню сарма- 
тів, аланів, племен — жителів прикарпатської полоси та слідів кель
тів на території України. Той, з методологічного погляду досить 
слабий підрозділ, являється мутним калейдоскопом різних, іноді 
малозначних і дрібних джерельних вісток про головно прикарпатську 
полосу та  гіпотетичних тверджень, серед яких тяж ко найти провідні 
критерії, що дозволяли б накреслити якусь більш чітку картину етно
графічно-етнологічних відносин. Грушевський виявляє тут нахил до 
глибинної аналізи джерел, подій і ф актів без синтетичного завершен
ня відповідними, близькими до історичної правди й можливости то
дішніх етнографічних відносин, заключзянями. При тому всьому 
тяж ко сказати, щоб автор придержувався консзквентно при розпо
діленні матеріялу якихось методологічних »принципів хронологічного, 
географічного, чи річевого порядку. Така глибинна аналіза джерель
ного й фактологічного матеріялу без синтетичної системи межує іноді 
зі схаотизуванням цілої картини стану дослідів над тою, чи іншою 
ранньоісторичною, чи історичною проблемою. Правда, треба признати, 
що самий скупий і дрібно розкинений по різних античних джерелах 
матеріял виматає великих зусиль і непересічного методологічного вмін
ня, щоб з  нього скласти доволі чітку, мозаїчну картину тодішніх етно
графічних відносин прикарпатської полоси та  зорієнтуватися у склад
ному питанні етнографічного розподілу тодішніх тракійських племен. 
Скупий і розсіяний малими зеренцями по античних джерелах матеріял 
не легко зібрати, впорядкувати й зреконструювати з нього потрібну 
картину. Це регабілітує у великій мірі автора «Історії України-Руси» 
в даному випадку. Все ж  таки це не послаблює загально признаного 
погляду, що Грушевський являється істориком-аналітиком навіть 
коштом історичної синтези.

Зате розділ (про ґотів і появу гунів випав далеко краще з огляду
на більш суцільний джерельний матеріял і монографічний характер 
самої теми, що дало можливість історикові з ’ясувати проблему при 
наявності більш сконсолідованого джерельного матеріялу та накрес
лити яснішу й повнішу картину готського питання в межах причорно
морської полоси. Грушевський розправляється з основаною на вістках
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Йордана й заґах легендарною традицією могутності держави Германа- 
ріха, що мав нібито панувати над усіма народами Скитії й Германії, 
оспорюючи гіпотетичний погляд на готську державу на середньому 
Дніпрі зі столицею Германаріха з  «Дніпровому городі» (Danparstad), 
що дехто старався ідентифікувати з древнім Києвом. Як певне pendant 
до квестіонування автором «Історії України-Руси» гіпотетичного по
гляду на готську державну організацію на терені середнього По
дніпров’я зі столицею в «Дніпровому городі», тобто нібито в Києві, 
являється його ж  таки  позиція по боці антинорманської теорії, яка 
оспорює літописну тезу, згідно з якою ґенеза державної організації 
на русько-українському ґрунті була почином нормано-варяжського 
елементу. В одному й другому випадку Грушевський ставить під 
сумнів історичний примат ґерманського елементу в аспекті державно- 
творчого почину на території середнього Подніпров’я, тобто в самому 
центрі древньоруської — полянської землі. Таке становище автора 
«Історії України-Руси» не випливає із суб’єктю них, політичних пози
цій. Грушевський був за поважним історихом з вродженим нахилом 
до історичної правди та досліджував з широкої перспективи непере
січного діяпазону знання й наукового досвіду та з науковим об’єкти
візмом, і не можна закинути йому політиканство в науці. Він просто 
виробляв собі самостійно свій власний погляд на окремі питання 
історичного характеру на основі історично-документального методу з 
критичним підходом до джерельного матеріялу й літератури предмету 
та не надавався на виконування ролі замітача передпокоїв чужих 
наук, представники яких накидали погляди про леґендарно могутню 
державу Германаріха, або захищ али норманську теорію. Тому Грушев
ський категорично твердить, що «ґотська держ ава на середнім Дніпрі 
зістається ні на чім не опертим здогадом або мітом. Повторяю, ті 
реальні подробиці, які собі запам 'ятала Германаріхова леґенда, зовсім 
не свідчать за особливою великістю держави остґотів. До київських 
країв було їй ще далеко — далеко» (стор. 149— 150). Критичний 
змисл Грушевського у відношенні до мітів і леґендарних переказів, 
в даному випадку ґерманських заґ, є тут очевидний.

Розділ про слов’янську колонізацію і антів замикає ранній період 
історії України-Руси та являється помостом між  історією античного 
Причорномор’я та Київської Держави. Коли вже приймати концеп
цію окреслювання поодиноких діб в історії України Гегелівською 
філософічною термінологією (теза, антитеза, синтеза), то пра- й ран- 
ньоісторичний процес на українській території надається може ще 
найбільше на окреслення його періодів і феноменів — тезою, антите
зою і синтезою. Праукраїнський автохтонізм з його конструктивізмом 
осілого, хліборобського життя і випливаючим з того патріотичним 
прив’язанням до прадідівської землі являється тезою, степовий нома
дизм з його руїнницькою силою та кочово-космополітичним наставлен
иям є антитезою, а зв’язок певних форм державної організації антів 
як древнього прототипу пізнішої Київської Держави являється син- 
тгзою автохтонного елементу з поступово осілими номадами. І Гру
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шевський представив ті явищ а пра- й ранньоісторичного процесу на 
українському терені схрещування етнічних рухів та культур саме в 
дусі Гегелівської термінології: тези — антитези — синтези.

Наш історик присвятив багато уваги розділові про вихід слов’ян
ства з його прабатьківщини й велике слов’янське розселення на те
риторії східньої й середньої Евроии серед повені азійських кочових 
орд. Коли остґоти залишають поволі чорноморські простори в напрямі 
на захід під напором гунів, це географічне вакуум виповнює посту
пово східня вітка слов’янства при своєму міграційному процесі на 
південь. Це вж е діється на грані двох діб — античної й середньо
вічної. З  того процесу слов’янського розселення виділяється південно- 
східня галузь слов’янства у висліді чорноморської колонізації — 
анти, тобто «.представники тих племен, що утворили етнографічну 
цілість, яку тепер звемо українською. Все промовляє за сим ототож
ненням антів з предками нашого народу і надає йому правдоподіб- 
ности, що межує з певністю . . .  Врешті — антська колонізація вповні 
відповідає тому, що ми на основі вище сказаного про напрями сло
в’янської колонізації могли б викомбінувати про правітчизну нашого 
народу й напрям його колонізації. Се все, кажу, робить, можна 
сказати — певним, що в антах маємо предків українських племен» 
(стор. 176—177). Грушевський тверезо й безпристрасно оцінює ролю 
антів, бо, подаючи етнологічну розв’язку  питання про антів по 
лінії праукраїнського автохтонізму, заявляє виразно, що якоїсь силь
нішої політичної організації у антів не було. Одним словом, анти
— це черговий етап розвитку в етногенетичному процесі народу 
без накидання погляду про могутність їхньої політично-державної 
організації. Як бачимо, автор «Історії України-Руси» не лише квестіо- 
нує легендарну могутність держави Германаріха, але також тверезо 
й безпристрасно оцінює політичну організацію ближчих йому духовно 
антів, що свідчить про науковий об’єктивізм нашого історика. Нова 
схема історії України оперта на основній тезі поглибленого процесу 
диференціяції окремих галузей слов’янства в етапі їхнього розселення 
та нових умовин ж иття на заселених ними теренах східньо- й серед
ньоєвропейського простору. Грушевський не .приймає погляду де
яких дослідників, що мандрівка народів спричинила повний «етно
графічний хаос» головно на теренах південно-східньої Евроии. Бо, 
як  він каже, . . .  «війна з слов’янами зв’язана була з великими труд
нощами: слов’яни були майстри ховатись у всяких нетрях, як свід
чать оповідання візантійців (Теофілякта, Маврикія, Льва). Тож війна 
рідко коли йшла далі «примучувань» при нагоді, по дорозі, як  та 
аварська біда, переказана нашими й візантийськими джерелами. Се 
поясняє нам, як  то серед самого руху орд по наших степах в V—VII в. 
сі степи заразом колонізувалися нашими предками» (стор. 182). Важко 
не признати тут Грушевському рації, бо навіть прихід гунських орд 
мав свої позитиви для південно-східнього слов’янства, тобто наших 
предків. Гуни розбили ґотів та увільнили причорноморське насе
лення від готської зверхности, а коли остготський король Вінітар,
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згідно з реляцією Йордана, рушив походом на антів, гуни станули 
в обороні антів і пішли навіть проти тих ґотів, що після смерти Гер- 
манаріха погодилися на гунську зверхність над ними. Грушевський 
справився з розв’язкою проблеми впливів такого великанського етніч
ного Sturm und Drang на порозі середньовіччя — мандрівки народів 
на етнографічно-політичне обличчя тодішньої праукраїнської тери
торії й процес слов’янської колонізації та захистив таким чином нову 
схему історії України. В протилежному випадку була б прірва в етно- 
генетичному аспекті м іж  пра- й іранньою історією України й періодом 
Київської Держави, коли б дійсно зайшов ф акт винищення, чи ви
корінення триваючою кілька століть мандрівкою народів праукра- 
їнського елементу з його території.

Вживаючи при нашій темі знаного вислову І. Ф ранка з його при
людної сповіді — Was ist denn an dem ganzen Wicht originell zu nennen? — 
можна сказати хиба лиш е те, що M. С. Грушевський при опрацюван
ні своєї монументальної історичної синтези бувальщини українського 
народу від найдавнішої, передісторичної доби аж  до новітньої виказав 
себе здеклярованим до глибини свого великого таланту істориком- 
аналітиком. Це відноситься також  і до пра-ранньоісторичних роз
ділів його «Історії України-Руси». Ш ирокий діяпазон і свобідність 
вислову Грушевського, нагадують в дечому народню епіку і немов 
співпрацюють з його аналітичним методом творення історичної син
тези, а народницький світогляд заставляє його цікавитися у першу 
чергу народніми масами всіх періодів історії України з  їхніми зріз- 
ничкованими проблемами згідно з тезою, що історія народів — це 
далеко не історія самих лише царів, князів і полководців. Соціологія 
досліджує і класифікує діяльність людини в аспекті ролі й інтересів 
колективу, а не колектив у  аспекті фраґментарної діяльности хоч би 
навіть найбільш ґеніяльних індивідуальностей. Грушевський як  істо
рик, так  сказати б, соціологічного стилю саме думав і творив на основі 
тих ж е категорій. В першому томі «Історії України-Руси» трапля
ються, як  ми вже натякали, деякі недотягнення методологічного ха
рактеру, що залишає іноді свої наслідки й в питаннях мериторичного 
характеру. І так, Грушевський присвятив дуже мало місця пробле
мам процесу розвитку духовности праукраїнської людини на тлі 
антропогеографічних обставин, економічно-соціяльної структури та 
геополітичних впливів (степово-евразійських, геллено-середземномор- 
ських та малоазійських через кавказьку браму). За  мало місця при
свячено історії Боспорського царства — тої геллено-«варварської» 
державної організації на північному Причорномор’ї. Постать Мітри- 
дата також  заслуж ила на більше місця в історії північного При
чорномор’я. Грушевський, як  відомо, далеко не одушевляється історич
ними постаттями, бо на його думку головним мотором історичного 
процесу є сила народніх мас, а не окремі особи, хоч би найбільш ґе- 
ніяльні, яких виносять на провідні місця обставини. Цікаве, що Гру
шевський, як  історик соціологічної настанови, не порушив питання про 
реманенти матріярхату в ранній історії України, ні про згадану в Геро- 
дотсвій Скитії супремацію савроматської жінки.
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Все ж  таки монументальна «Історія України-Руси» Грушевського 
являється, мабуть, неповторним фактом, чи феноменом на відтинку 
української історіографії, а перший том тої Історії з його пра- й ранньо- 
історичними розділами являється ще й сьогодні не зважаючи на по
ширення горизонту пра- й ранньоісторичних понять2 в аспекті істо
рії України внаслідок нових археологічних матеріялів, дослідів над 
писаними джерелами та збагачення новою літературою предмету — 
настільною книгою не лише для пересічного читача й любителя істо
рії, але й для фахового історика, що опершися на дослідах Грушев
ського та  актуальних і досі його науково-дослідних досягненнях йти
ме дальш е в своїх дослідах над пра- й рантиісторичним и фазами 
процесу всестороннього розвитку українського народу на його тери
торії.

2 В сучасній науці є напр. тенденції розглядати антське питання
як збірне політичне поняття — державний союз різних народів і племен
включаючи слов’янський елемент.


