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ДО ПИТАННЯ ПЕРІОДИЗАЦІЇ Й ТЕРМІНОЛОГІЇ 
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Світлій пам’яті Михайла Ждана — присвячую.

На сучасному етапі дослідів над ранньою історією України вири
нає щораз то гостріше потреба перевірити дотеперішні погляди від
носно періодизації цього хронологічного (відтинку нашого історичного 
минулого. Нас далеко не вдоволяють дотеперішні спроби періодизації 
української -протоісторії їв рямцях перестарілих шаібльонів давньої ін
терпретації історичного процесу, тим більше в світлі новішого факто
логічного матєріялу при порівнянні досягнень на полі археології з 
вислідаїми мікро аналізи писаних джерел на фоні контексту цілого 
історичного процесу та ори узігладненні досягнень допоміжних .ДИС
ЦИПЛІН історії, зокрема на полі палеоетнографії, палеоетнології й вре
шті проблеми ранньоісторичних етапів розвитку етногенетичного про
цесу українського народу ще довго перед ісформув анням на йоіго те
риторії державної організації — Київської Руси.

Недоліки дотеперішніх спроб періодизації ранньої історії Руси- 
Уікраїки полягають у двох головних, взаємно доповнюючих себе яви- 
щах-причинах: в стані історичних дослідів минулого століття, на під
става якого формульовано періодизацію, та в політичних умовіинах то
го ж  і пізнішого часу, в яких находився український нарід. Дотепе
рішні спроби періодизації базувалися на давньому стані до-слідів над 
ранньою історією Руси-України, коли допоміжні дисципліни історії 
находилися ще в  пеленках.

Тодішній стан дослідів диктував дослідникам такі критерії фор
мулювання періодизації, на які могла була здобутися тодішня історич
на наука. З уваги на те, що українська територія в ранньоісторичних 
часах ібула «під пануванням кіммерійців, скитів і сарматів, а дальше 
деякий час Потів, представники науки XIX століття уклали на цій 
основі періодизацію, називаючи поодинокі періоди по черзі іменем но- 
мадів-завойовників. Отже критерії уточнювання періодизації йшли 
по лінії узгляднювання тодішніх панівних, імперських (як на той час) 
чинників.

При тодішньому стані дослідів такі питання, як генеза протоісло- 
в ’янства взагалі, а зокрема східньоевропейського, та ранньоісторич- 
ні -етапи етногенетичного розвитку в процесі формації від племен до
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народу, не ©ходили ще в контекст ранньоісторичних студій. Тоїму й 
етношнетичне питання у зв’язку з автохтонним субстратом південно- 
Юхідньої Европи, точніше — української території в ранньоісторичних 
часах не належало ще до критеріїв уточнювання й формулювання пе
ріодизації тодішніми істориками.

На тодішньому етапі розвитку історичної науки уточнювання й 
формулювання періодизації ранньої історії вирішувано головно при 
помочі (критеріїв оцінки міграційних і колонізаційних рухів,1 що як
раз підходило до ранньої історії України в контексті євразійського но
мадизму й ібраку стабільности; етнічних кордонів. Крім того такі кри
терії оцінки ранньоісторичного процесу та його періодизації відпові
дали загалом духові тодішніх офіційно визнаваних суспільно-політич
них доктрин і їхніх відгомонів у світі науки, зумовлених .існуванням 
у Середній і Східній Европі двох етнічно^політичних і державно-ім
перських конґльомератів: австроугорської монархії, а ще більше ро
сійської /імперії* Імперським чинникам XIX століття було на руку на
в’язувати до імперських традицій ранньоісторичних і вчасносередньо- 
вічних часів при замовчуванні існування автохтонних елементів. На
віть такої ‘міри учений, як Ростовцев, видвигав концепцію імперсько
го маштабу держави скитів, що не відповідає дійсности.2

«Традиційна» історична схема Східньої Европи була базою для 
«.традиційної» періодизації, а між ними існував органічний зв’язок 
«науково»-політичного аспекту цри повному збуванні мовчанкою ав
тохтонного населення окупованих територій, його культури, історич
ної традиції та тенденцій до самостійного, державного життя на влас
ній території («сепаратизму»). Це й було на руку імперській політиці 
правлячих кіл російського імперського центру, щоб шляхом промов
чування й фальшування історії при денаціоналізаційній політиці всі, 
головно східньоїслов ’ямські ріки злилися в одно етнічно-московське 
й імперсько-російське море.

Тому в дореволюційній, офіційній російській суспільно-політичній 
доктрині й на сторінках історіографії не існували такі терміни, як 
«Україна», .'«український нарад», «українська мова» (навіть у геогра
фічному понятті не було України!). Замість того вживано такі термі
ни, як «південь Росії», «Малоросія», «малорос» тощо, що a priori запе
речувало існуванню! українського народу як окремої збірної культур- 
но-історично-національної індивідуальности на власній, споконвіку за
селеній території, іне говорячи вже про політично-державні аспірації. 
Такий курс у відношенні до підбитої України прищіплювано з усією 
безоглядністю й консеквентно на сторінках російської історіографії 
при інтерпретації, періодизації й термінології ранньої історії України 
й пізніших діб.

1) В. Ключевский, Курс русской истории, І, Москва, 1937, стр. 21. P. Kam- 
merer, Das Gesetz der Serie, Stuttgart und Berlin, 1919, pag. 406

2) Reallexikon der Vorgeschichte, Band 13 (Berlin, 1929), pag. 61.
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Тому таїкі (політично-імперські в своїй генезі та загально геогра
фічні терміни як «Окитія» і «Сарматія», що прикривали собою назви 
автохтонних -плеімен Північного Причорномор'я, які ввійшли зго-дом у 
оклад етноген етичного процесу в дальших етапах соціо-культургао- 
історичного дозрівання русько-української народности, були на руку 
будівничим російської .'імперії. Бо ж  аналогічно до накинених пра- 
українському автохтонному населенню й його території скитськими 
й сарматськими завойовниками їхніх панівних назв (що й стало під
ставою термінів «Окитія»—«Сарматія») пізніші будівіничі російської 
імперії накинули підбитій Україні свою панівну назіву. Термін «Ма
лоросія» став загально імперсько-еквівалентним терміном, змодернізо- 
ваним tpendanit до термінів «Скитія», «Сарматія». В тому ж  самоіму дусі 
формульовано й періодизацію ранньої історії України, узгляднюючи 
в ній чужий, напливовий і  номадно-імперський чинник: кіммеро- 
©кито-сарматський, як .своєрідний ранньоісторичний прецеденс до піз
нішого російського імперіялізму.3

Після революції й перших років відносної перерви правлячі -кола 
Оовєтського Союзу почали щораз то більше нав’язувати до політики 
царської Роюії в відношенні до поневоленої України. За директивами 
партії й уряду представники підсовєтської науки почали по суті на
в ’язувати до «наукової» політики передреволюційної російської істо
ріографії, вживаючи замість давніших імперських назв закамуф ля- 
жовані терміни: ««совєтський народ», а як географічне поняття — за
мість назви «Україна» — «південь європейської частини СССР» (реп- 
diainit до давнішого передреволюційного «юг Росії»). Цю «наукову» по
літику поширено й на ранню історію України, включаючи її до ран
ньої історії так званого «совєтськото народу», або «советської бать
ківщини». В такому «змодернізованому» на совєтський лад контексті 
інтерпретації ранньої історії України в дусі не лише марксизму й ле
нінізму, але ще більше російського імперіялшзму^шовінізму науково 
об’єктивні критерії оцінки праукраїнської етногенези, тобто розвитку 
ранньоісторичного, автохтонного етнічного субстрату — кореня русь
ко-української народности, не є на руку політиці правлячих кіл Со- 
ветського Союзу. Тому періодизація й термінологія ранньої історії 
України залишилися загальнонезмінні з передреволюційних часів, як 
незмінною залишилася політика в відношенні до поневоленої Укра
їни. Отже панівно-імперські критерії періодизації ранньої історії 
України з часів передреволюційної Росії (кіммеро-скито^сарматсвкий 
періоди) так і залишилися і підлягають спробам «актуалізування» в 
дусі івдооветської дійсности на сторінках советської історіографії.

Представники оовєтської історичної науки стараються так насвіт- 
лити ранньоісторичні часи Скитії й Сарматії та східньош протосло-

3) М. А. Миллер, Археология в СССР, Мюнхен, 1954, стор. 64—65 (Инсти
тут по изучению истории и культуры ССОР) — підкреслює пріоритет соці- 
яльяо-економічної періодизації в совєтськшй науці.
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в’яиства включаючи примусові концепції так званої спільної прарусь- 
кої мови й укіфікаційного процесу тодішніх східніх протослов’ян (в 
дійсностей процес ішов якраз у напрямі етнічної диференціації силою 
антр-опогеографічних, плюралістично-культурних і геополітичних 
факторів — Ол. Д.) в аспекті державної організації й релятивної кон
солідації східньоевропейських племен Північного Причорномор’я під 
пануванням скитів, а опісля сарматів, щоб згадані періоди представи
ти як 'Своєрідні ранньоісторичні прототипи шдсовєтської дійсносте з 
політикою злиття народів у один «совєтський», а в дійсности «російсь
кий нарід», (мовляв, коли ми тоді були разом у рямцях скитської дер
жавної організації, а потім у «спільній» державі Київської Руси та 
згодом т е л я  Переяславської угоди в рямцях російської імперії, то 
чому б нам і тепер не бути разом і не злитися спільно. До того підта
совується також інтерпретацію ранньої історії України включаючи її 
періодизацію й термінологію.

Переймаючи напрямні передреволюційної російської і совєтської 
історіографії, представники історичної науки Заходу перейняли ви
гідну російсько-імперській доктрині схему історії Східньої Европи 
включаючи раїнньоісторичну добу та періодизацію й термінологію ран
ньої історії України. Після революції багато російських інтелігентів 
виїхало закордон і, найшовши пристановище в західноєвропейських 
і американських університетах та наукових інститутах, проповідува- 
ли своїм студентам стару імперсько-російську схему історії Східньої 
Европи, а їхні студенти, ставши згодом науковцями й університетсь
кими професорами, продовжували діло своїх російських учителів. То
му згадана історична схема («традиційна») східньої Европи так за
кріпилася в умах інтелігентів Заходу, що сьогодні не без труду вда
ється переконати когось з них про неправильність такої концепції.

Ще важче зрозуміти це інтелігентам американського світу, які під
свідомо розглядають окладний історичний процес Східньої Европи 
через іпризму понять плюралістичного своїм суспільством і культурою 
американ-ізму й тому не все його розуміють як слід. Бо саме механіч
не знання фактологічного матеріалу східньо-еврол енської історії 
без глибшого розуміння цілого складного історичного процесу, зумов
леного специфічними факторами, та без клясифікації поодиноких фе
номенів на фоні цілого контексту того ж  процесу — далеко не дає 
повної і об’єктивної картини ранньоісторичного й історичного минуло
го Східньої Европи.

В цілі надання більшої наукової поваги концепції нав’язування 
сучасної шдсовєтської дійсности до ранньоісторичних явищ та ак
туалізування політичної єдности в рямцях скитської й сарматської 
державної організації в еовєтській історичній науці були між ін
шим спроби представляти скитів як автохтонів,4 а навіть вишукува

4) М. Артамонов, «К вопросу о произхождении скифов», Вестник древ
ней истории, 1950, 2.
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ти аналогії між культурою окитів та з другої сторони протослов’ян і 
слов’ян, що в дальшій консеквенції доходило майже до спроб іденти
фікування 'Скитів зі слов’янами. Це мало скріпити рооійсько-совєтську 
концепцію про уніфікаційний процес в етно-культурнонполітичноіму 
аіопекті на теїрені Східньої Европи — штучно препарований ранньо іс
торичний приклад для сучасної совєтської політики злиття «оовєтсь- 
ких (народів». Взагалі в підсовстській історіографії є виразні тенден
ції до ідеалізування окитів і їхньої культури,5 як перших (коли іке 
числити кіммерійців) відомих в ранній історії організаторів релятив
но стабільного як на той час державно-імперського життя на великих 
просторах Східньої Европи, а тсіму підсовєтські історики схильні вва
жати їх ранньоісторичним прототипом совєтських імперських досяг
нень.

У підоовєтській історичній науці були також спроби узгляднюван
ня колонізаційного гелленського чинника прій періодизації ранньої 
історії України, або, як вживається загально в науці, історії антич
ного Північного Причорномор’я. Керуючися поглядом про відносно 
високий рівень культури населення Північного Причорномор’я та ви
суваючи тезу .про симбіоз культури цього населення з культурою 
грецьких колоній, як двох майже /рівнорядних чинників, Блаватський6 
пропонував мову періодизацію .ранньої історії України: 1) Старший 
період грецької колонізації Північного Причорномор’я (VII—V ст. до 
нашої ери), коли грецькі колоністи повністю придержувалися культу
ри, що її привезли з собою? з метрополії. 2) Сеіредній період змішання 
культури ітрецьких колоній з важливішими елементами культур на
селення Півінічноіго Причорномор’я, в наслідок чого -культура1 грець
ких колоній Північного Причорномор’я затратила первісне обличчя 
культури метрополії, стаючи геллено-«варварською» синтезою (V—І 
століття до нашої ери). 3) Останній третій період змішання з сармат
ською культурою, що деякі дослідники є схильні вважати періодом 
«ісарматизації» (І століття до нашої еіри — IV століття нашої ери). 
Хоча 'середній період вище наведеної схеми пропонованої Блаватсь- 
ким періодизації вважається часом змішання культури грецьких ко
лоній з культурою населення Північного Причорномор’я, то в дійсно
сти в советській історіографії проявляються тенденції вважати ту 
мішану культуру не так геллено-«варварською» (при узгляднюванні 
різних етнічно^племінних культурних елементів населення Північно
го Причорномор’я, отже території України), як радше геллено-скит- 
ською (отже при висуванні культури паківно-зав'ойов'ницького чин
ника, до речі нижчої від культури автохтонного, хліборобського на
селення, тобто при промовчуванні автохтонних елементів). Це також

5) Ол. Домбровський, «Рання історія України в ідеологічному насвіт
ленні совстської історичної науки». Український історик, 1—2 (13—14), 1987.

6) В. Блаватский, «Античная культура в Северном Дричерноморье», 
Краткие Сообщения Института Истории Материальной Культуры, XXXV.
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свідчить про нав’язуваїння оовєто-оміперських чинників до ранньоісто- 
ричних нсмадів — до панівних .сил включаючи тенденції ідеалізації 
скитів.

Отже в тій своїй схемі пропонованої періодизації Блаватський та
кож поминає мовчанкою автохтонне праукраїнське населення антично
го {Північного Причорномор’я, яке, як це виходить з повідомлень Геро
дота й інших джерел, своєю хліборобською діяльністю відігравало 
особливу ролю в економічному житті згаданої території й тодішнього 
гелленського світа, а в дальшій консеювенції й культурному житті 
посередню, бо ж  грецькі колоністи експортували хліборобські продук
ти до грецької метрополії, а взамін давали грецькі вироби. Маючи 
великі можливості обмінної торгівлі з автохтонно-хліборобським на
селенням, грецькі колоністи акліматизувалися у Північному При
чорномор’ї, тобто на території України, розвиваючи високий рівень 
культурного життя на зразок метрополії, що без економічного факто
ра зі сторони автохтонно-хліборобського населення було б неможли
ве.

На місце панівно-імперського чинника євразійських номадів (ски
тів, савроматівчсарматів) Блаватський висуває у пропонованій ним 
схемі періодизації гелленський еконамічнонкультурний чинник (а вісе 
ж  таки не автохтонний!), щоб епрепарувати штучний мезаліянс з про- 
тагованої підсоветськими істориками культури скитів з культурою 
грецьких колоністів.— отже обох неавтохто нних, напливових чинни
ків та ^створити поняття якоїсь синтези геллено-скито-сарматської 
культури, отже в -загальному еквівалентних культурних надбань, пе
ремішаних, чи стоплених у один збірний феномен своєрідного куль
турного синкретизму на терені античного Північного Причорномор’я.

Теза про симбіоз культури грецьких колоній з культурою, чи пак 
культурами місцевого населення включаючи скитів, а опісля сарма
тів іне нова, але ж  представники оовєтської науки доводять її до край
ности, вважаючи між іншим, що рівень культури місцевих «варварів» 
не уступав майже грецькій культурі, а іноді й перевищував її, голов
но культуру грецької метрополії. При тому не від речі буде пригада
ти, як слушно завважує Коцевалов,7 що в формуванні Греко-варвар- 
еької культури Причорномор’я взяли участь також і народи й племе
на Малої Азії та Тракії.

На тлі доведеної до крайности тези про греко-варварську культуру 
античного Північного Причорномор’я виступає як дальший наслідок 
в оовєтсвкій науці генералізування поняття й самого терміну про 
«погречених скитів», як називає Геродот плем’я калліпідів (IV, 17). В 
протилежности до калліпідів — «погречених скитів» виступають меш
канці Гелону — «зварваризовані греки», бо, як говорить Геродот: «А

7) А. Коцевалов, Античная история и культура Северного Причерно
морья в советском научном исследовании, Мюнхен, 1955, сор. 41 (Институт 
по изучению истории и культуры СССР).
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гелони давню були це греки, але виселилися з надморських міст і по
селилися в іК}раю будинів. Мови вживають то скитської, то грецької» 
(IV, 108). Льокалізування Гелону та етнологічне уточнення? гелонів не 
виходять .поза імежі гіпотези.

Відносно кал ліпідів — «погречених скитів» треба пригадати, ацо в 
даному випадку маемої до діла з хліборобським племенем, дуже мож
ливо іпротослеїв ’л-к'ського походження (бо в то;му часі — початок аібо 
середина V століття до нашої ери — скити ще не осідали компактни
ми масами й не ставали хліборобами), якому скити накинули свою 
панівну назву. ІДе могли бути скоріше «погречені протослов5ягаи», 
яким була накинена панівна назва й деякі скитські звичаї. Як бачи
мо, того роду терміни мають д у ж е  релятивне поняття і проблематич
ну (вартість для термінології ранньої історії України. Також подані в 
Геродота терміни: «скити орачі» й «скити хлібороби» (IV, 17—19) тре
бам приймати умовно, бо в даному випадку автохтонні хлібороби були 
наїйпраїздоподібиіше покриті назвою скитських завойовників. Згідно з 
даними Геродота (IV, 18) греки, що мешкали над рікою Гіпаніс (Бог), 
називали «скитів хліборобів» бористенітами від назви ржи Бориістен 
(Дніпро), над якою еони жили. Пов’язування «скитів хліборобів» з 
льокальгною, в даному випадку потамологічною назвою також промов
ляло б радше за їхнім автохтонізмом.

У Геродота не находимо ясних місць безпосереднього пов’язуван
ня дійсних скитів з льо,кальними назвами. Правда, згідно з скитсь
ким переказом про їхнє походження, предок скитів Таргітай мав бу
ти дитиною Зевеса й дочки Бористена (IV, 5—6), але цей переказ явля
ється інайправдоподібніше пізнішою інтерпретацією після приходу 
скитів на територію Північного Причорномор’я, щоби пов’язати себе 
з традицією гелленської культури (Зевес) і північнопричорноморським 
автохтонізмом (дочка Бористена).

Як уже юказаіно, не виключено, що в наслідок опанування скита
ми території сучасної України, калліпіди й можливо інші автохтонно- 
хліборобські племена, а в тому й так звані «скити орачі» й «скити 
хлібороби», були змушені обставинами доістосуватися до деяких норм, 
чи звичаїв скитського життя. Але це не вирішує їхнього етнічно- 
культургаого походження та не робило їх дійсними скитами. Також 
при згадці Геродота про кіммерійців є дуже мало льокальних місць, 
пов’язаних з їхнім іменем. Геродот згадує лише про Кіммерійські 
Мури (укріплення), Кіммерійські Переправи (найвужче місце Кімме
рійського* Боспору), країна Кіммерія (правдоподібно півострів Тамань) 
та Кіммерійський Б оспор (Керченська протока), оповідаючи іцро вте
чу кіммерійців перед скитами (IV, 11—12).

Ономастичні реманенти, пов’язані з назвою кіммерійців дійшли 
шляхом ранньоісторичної традиції до доби не лише Геродота, але й 
Страбона, що вказувало би на реальний побут кіммерійців в Північ
ному Причорномор’ї, а не лише в області Керченського півострова й
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Тамані.8 Все ж  таки ономастичний вклад кіммерійської традиції у 
термінологію ранньої історії України мінімальний. На прикладі кім
мерійців, скитів, а також і сарматів даходимо до висновку, що номади- 
завойовники покривали своєю етнічною назвою підбиті народи й ‘пле
мена євразійських (Просторів, однак залишили небагато слідів у гео
графічній ономастиці й лексиці етно графічно -фолк л ьорного^ (поход
ження, які дійшли до •наших часів.

В (контексті термінології ранньої історії України умовно-релятив
ним поняттям являється також поданий у Геродота (IV, 99) загаль
ний географічний термін «Стара Скитія», яка мала про стягатися від 
Істра (Дунаю) аж до міста Каркінітіс, льокалізоваіного спри устю Г-і- 
пакир !(неідентифіковаіної ріки) — околиця сьогоднішнього Перекопу 
(IV, 55). Поняттю «Старої Скитії» з перед Геродотової доби -проти
ставлене нове -поняття Скитії за часів Геродота (IV, 7) отже Геродо- 
това Скитія. Терміни «Стара Скитія» і «Геродотова Скитія» в розу
мінні .'НОВОГО поняття побільшеної скитської території постали згідно 
з формулюванням термінології грецьких географів античного світу. 
Архаїчний -період історії Греції також пов’язаний з терміном «Стара, 
тоібто архаїчна Геллада», що відносилося до території довкола Додо- 
ш-і, а пізніший терміїн «Велика Геллада» означав цілу Грецію. Греки, 
а тим самим і Геродот, так зжилися з тими поняттями й термінами, 
що застосовували їх і до інших .країв, в даному випадку до Скитії.9

Не від речі буде згадати й цро те, що грецьке містонколонія Мі- 
лету при усті Богу й Дніпра виступає у написах (епіграфічному ма~ 
теріялі) як Ольвія, а в літературних пам'ятках звичайно відома під 
назвою Бористен. При заснуванні грецької колони вона одержала від 
колоністів назву: Ольвія, але греки з метрополії продовжували на
зивати іцю нову грецьку колонію старою звичною назвою: Бористен, 
тобто так, як називалася місцева оселя в часах до грецької колоніза
ції. Коцевалоїв19 каже, що «до заснування греками Ольвії бористеніти 
займали також якийсь простір на захід від Дніпра з центром наї місці 
пізнішої Ольвії. Центр бористенітів з сусіднім районом називався, як 
здається, Бористеком у вужчому значенні цього терміну». Тому в 
Геродота Ольвія називається Бористеном (IV, 24, 78), але її мешканці, 
греки називали самих себе ольвіополітами, тобто мешканцями Ольвії 
(IV, 18). Як бачимо, отже, побіч нової назви, офіційної — Ольвії, яку 
вживали її мешканці, залишилася й старша з перед доби грецької ко
лонізації — Бористен, яку вживає Геродот згідно зі старою звичкою 
греків з метрополії.

8) Нариси Стародавньої Історії Української РСР, Київ, 1959, стар. 111.
9) A. Dombrovsky, „The genesis of the geographical notion of Scythia in 

the ancient world", The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and 
Sciences in the U.S., Vol. V, No. 2, 3 (16—17), (1956), pag. 1180—1181.

10) А. Коцевалав, «Назва грецької колонії наїд Гіпанісом — Бористен, 
Ольбія», Науковий Збірник Українського Вільного Університету, том VI, 
(Мюнхен, 1956), crop. 130.
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Питання (назви Ольвія — Бористен може послужити класичним 
прикладом зімі<н <на полі географічної ономастики й топоніміки при 
міфаіційно-колонізаіідійш-їх умовинах особливо євразійських просто
рів, ібраку стабильности етнічних кордонів та пригожих колонівацій- 
них теренах, не говорячи вже про такі загальні терміни, як  «Скитія», 
«Сарматія», які можуть бути вживані в політично-географічному ас
пекті, бо Скитія й Сарматія являються спочатку політичними термі
нами, тобто в висліді накинення комадами-завойовниками своєї панів
ної назви даній території й її ^ешканцям-автохтонам, а з часом, коли 
тих завойовників не стало, терміни залишилися як географічне по
няття. І так термін Скитія залишився ще після того, як скити бул и  
витіснені сарматаїми, а термін Сарматія перетривав аж до XVII сто
ліття як географічне поняття.

Актуалізуючи деякі моменти східньоєвропейської термінології з 
ранньої історії, іне від речі буде пригадати, що раніньоісторичний, по
літичний термін — Скитія був замінений у новітніх часах політично- 
шмперським теїрмінам — Росія, а від часів революції — Совєтський 
Союз; обидва терміни покрили собою національні назви поодиноких 
автохтонів — народів. Тому й таке особливе ставлення еовєтсьхої 
науки до скитського періоду та ідеалізування скитів.

На тлі такої «.наукової» політики й ідеологічної стратегії представ
ників піідсовєткої науки увидатнюється між іншим і  поняття так зва
ного «скитського мистецтва», що в аспекті термінології звучить не
правильно, бо немає об’єктивних підстав пов’язувати того, що в: науці 
називається «скитським мистецтвом», лише з іменем скитів.11 Скити 
'Могли причинитися до ризвитку згаданого («скитського») мистецтва 
пізніше, але ж  важливу початкову ролю мусіли тут відіграти гре
цькі майстри, а також майстри з посеред автохтонного населення 
Північного Причорномор’я, які заслуговують на більшу увагу вій ко
чових скитів іцринайменше в перших фазах розвитку «скитського 'ми
стецтва», коли скити ще не осідали компактними масами, а були но
мадами, заимаючися випасом скота та не гордячи іноді й грабежами.

Еберт12 каже, що ґенеза так званого скитського стилю, отже ар
хаїчна фаза в початках розвитку так званого скитського мистецтва 
(7—6 століття до нашої ери) пов’язана з асирійісько-перським: й арха- 
ічно-йонським мистецтвом. Ми вважаємо, що термін «скитське ми
стецтво» повинен бути замінений терміном «північно-понтійське ми
стецтво», що й пропонував на одному зі світових історичних Конгре
сів >перед Другою світовою війною український дослідник — Вадим 
Щербаківіський. В даному випадку географічний термін {«північно- 
понтійське мистецтво») відповідав би більше дійснссти й був би ближ-

11) Ол. Домбровський, «До питання так зв. скитського мистецтва», «Сво
бода», 16 травня 1975 (ч. 94).

12) М. Ebert, Sudrussland im AUertum , Bonn und Leipzig, 1921, pag.163—4.
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ЧИМ ДО ІПраВДИ, ЯК ЄТНОЧПОЛІТИЧНИЙ т е р м іїн  («СКИТСЬКе МИСТЄЦТВО»), бо
ж  згадане (мистецтво творилося принаймні у значній мірі «а терені 
Північного Причорномор’я.

У зв’язку з пропозицією переіменування «скитського мистецтва» 
на «ішвтчночпонтійське мистецтво», отже з узглядненням геоіпрафіч- 
ного терміну, пригадується дещо подібна концепція Хилінського13 
(лише відноситься воїна до кінця неоліту), який пропонував змінити 
термін «трипільська культура» -на «карпато-дніпров а культура», тоб
то топографічний принцип при формулюванні терміну замінити гео
графічним. Примінення географічного принципу прій творенні термі
нології праісторії й ранньої історії України немов підкреслює пріори
тет автохтонізму в аспекті розвитку сацючкультурно-етногенетично- 
го процесу, якого дієвим чинником були протослов’яни-іпалеоевропей- 
ці, а іне напливовий елемент євразійського номадизму, що вправді не- 
раз творив динамізм історичного процесу, але згодом розпливався на 
просторі Евразії, входячи в нов о-по сталі констеляції етнічних груп.

У зв’язку з уточнюванням проблем, пов’язаних з термінологією 
ранньої історії України, не від речі буде заторкнути питання загаль
ної назви тих ‘племен, що витиснули скитів з території України. У Ге
родота вони виступають як  «савромати», а в римських джерелах як 
«еармати». Можна вживати подвійну назву «.савромати-сармати», або, 
ще краще, для старшої доби (VII—V століття до нашої ери) вживати 
назву «савромати», а для дальших часів вад IV—III століття до на
шої ери належить вживати, згідно з римськими джерелами, назву 
«еармати». В науці були 'спроби відрізняти сарматів від савроматів 
(Ростовцев), але мабуть немає достаточних об’єктивних аргументів, 
іякі піддержували б таку тезу.

Ростовцев14 «каже, що ні один з античних авторі®, які говорять про 
сарматів на підставі вісток з першої руки, не згадує про те, що було 
в розумінні тодішніх греків основною ціхою соціяльного життя ісав- 
роматів — про ролю жінки. Лише там, де джерельні вістки були під
дані літературній обробці, переноситься на сарматів та ціха (про ро
лю юавроматської жінки в суспільстві, отже реманенти матріярхату), 
яка була .питомою савроматам згідно з твердженням Геродота (IV, ИО- 
117). Хоча з поглядом такої мірки дослідника, як Ростовцев, треба 
-було б числитися, то в даному випадку можна вважати згаданий його 
арґумент невистарчальним для прийняття його тези. У зв’язку з тим 
пригадаємо місце в Геродота (IV, 6), де батько історії каже про ски

13) К. В. Хилинскій, «О Трипольской культурі», Труды XIV археоло
гического съезда въ ЧерниговЪ 1909, томъ III, (Москва, 1911), Протоколы, 
стр. 63.

14) М. И. Ростовцевъ, Эллинство и иранство на югЪ Россги, Петроградъ, 
1918, стр. 127—8; М. Rostovtzeff, Iranians and Greeks in South Russia, Oxford,

1922, pag. 113; M. Rostowzew, Skythien und der Bosporus, I, Berlin, 1931, 
pag. 103.



ДО ПИТАННЯ ПЕРІО ДИ ЗАЦ ІЇ. 15

тів: «Вісі ©они називаються сколоти від імени царя, а скитаїми назва
ли їх греки». Як бачимо, подані два (варіанти в відношенні до назви 
скитів (юколоти-скити) находять до певної міри свою аналогію і в наїз- 
ві тих, які витіснили скитів з Північного Причорномор’я (савромати- 
еармати). Ця аналогія заслуговує тим більше на увагу, що одні й дру
гі належали до іранського пня, мали подібну мову й звичаї. Згідно з 
реляцією Геродота «Савромати говорять скитською мовою, але гово
рять нею здавна непоправно, бо амазонки не добре її навчилися» {IV, 
117).

Це можна пояснити так, що савромати говорили відмінним діялек- 
том від скитського. Геродот найправдоподібніше «прагматизував» -своє 
оповідання про савроматів фантастичною історією про скитських мо
лодців і амазонок, щоб якось вияснити їхній кровний зв'язок та по
дібність імови й звичаїв. Геродот збирав свої відомості про Скитію на 
північному побережжі Понту, найправдоподібніпіе в Ольвії й околи
цях від місцевих греків, а через них посередно можливої й від декого 
з скитів. Тому й назва «савромати» була йому подана з грецьких кру
гів, а посередньо може й із скитських, а з тим і ціле фантастичне 
оповідання про постання савроматів при «праігматизувашт» даних 
про іранську (спорідненість скитів із савроматами-оарматами та іпро 
їхіній соціяльний устрій зі залишками колишньої гінайкократії^ а зго
дом злагіднених форм матріярхату (напів-літературний мотив про 
амазонок).

В наслідок того, що Геродотова Скитія стала своєрідним каноном 
для наслідування пісніших античних письменників, тема про спорід
неність скитів зі савроматами^сарматами, іноді прибрана в літератур
ну форму (античні історики користали іноді обильно з літературних 
мотивів) повторюється не раз в античній історіографії. І так Гіппо
крат назвав сарматів «скитським народом», а* інші автори (Діодор, 
Пліній, Мела) пов'язують їх з медами й партами. Арґументи цро Іран- 
ство сарматів скріплюють погляд і про ііранство скитів, коли мііж ни
ми ібули такі подібінасти в мові й звичаях. І врешті як назва сколоти- 
скити, так і назва савромати-сармати являються коллективними тер
мінами, які покривали собою різні скитські й сарматські племена, не 
згадуючи вже про підбиті народи.

Не від речі буде пригадати, що представники совєтської науки за
перечують погляд про різне походження савроматів і сарматів,15 як 
це думав Ростовцев. Крам того в науці існує такий штучний термін: 
«сарматизація» на означення, мовляв, процесу стоплення інших ет
нічних груп в сарматському збірно-етнічному казані, що не відпові
дає дійсності. Щоправда сармати змінили політичне обличчя східньої 
Европи й прикрили своєю назвою існуючі там народи й племена, але

15) Нариси Стародавньої Історії Української РСР, стар. 216. У М. Гру- 
шевського (Історія Унраїни-Руси, І, вид. З, Київ, 1913, стор. 122—3) немає 
ніякого натяку на відріїзінення савроматів від сарматшв.
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не лише зовнішня сторінка даної справи, бо -по суті етнічний склад 
Північного Причорномор'я не на багато змінився після сарматської 
інвазії. Еберт16 підкреслює, що так звана «сарматизація» не принесла 
ніяких основних змін у етнічно-демографічному аспекті.

Витіснені сарматами скити закріпилися на якийсь час у Криму й 
на нижньому Дніпрі, організуючи в меншому як до того часу маш- 
табі державну владу, центром якої стає Неаполь скитський. Колиш
ній велитекський простір скитського панування (означений терміном 
«Городотова Скитія») звузився у III столітті до нашої еіри й віднов
люється старе, згадане Геродотом (IV, 99) поняття «Старої Скитії», 
яка колись у перед-Геродотовій добі сягала від Істра (Дунаю) аж до 
міста Каркінітіс. Тепер після О'бмеження скитської державної органі
зації до володінь в Таївриді (Крим) і на нижньому Дніпрі витворюєть
ся згідно з реляцією Страібона термін «Мала Скитія» (pendant до -ко
лишнього Геродотового означення «Стара Скитія» у звужено-терито- 
рашгьному аспекті). Різниця лише в тому, що колись перед Геродотом 
те звужено-територіяльне поняття Скитії (від Дунаю до Каркінітіс) 
мало (Термін «Старої Скитії», а тепер після обмеження скитських во
лодінь до Криму й околиць нижнього Дніпра, воно, згідно зі Страбо
ном, одержало термін «Малої Скитії». Отже, як один так і другий 
термін відноситься до поняття територіального звуженої Скитії.

У зв’язку з  тим не від речі буде пригадати, що між термінами 
«Скитія» й «Сарматія» існує деяка різниця, бо в той час, коли тер
мін «Скитія» являється політично-географічним, то термін «Сарма
тія» є головно терміном географічним, територіяльно ще більше роз
тягненим від поняття Геродотової Скитії (тобто Великої Скитії). Згід
но з  каргою Птолемея Сарматія не лише включає у собі всю територію 
колишньої Скитії, але й дальші простори на захід, схід і північ. На 
заході вона сягає по Вислу, на півночі доходить до Балтики, на півдні 
до Карпат, Даягії й Понту, а на сході до Каспійського моря й Волги. До 
того ж  Птолемей ділить Сарматію на європейську й азійську з погра
ничною між ними лінією Меотійськогої озера (Озівеьке море) та ріки 
Танаїс '(Дон). Римські письменники вносять зміни в геотрафічно-по- 
тамологічну й топографічну ономастику східньоевропейського про
стору, а в тому й території України, що видно наглядно на Птолеме
евой карті Сарматії. Алеї це вж е окреме питання.

На іпорозі старої й нової ери повторюються старі джерельні дані 
з доби Геродота, не раз зредаговані в літературній формі коштом істо
ричної правди й реалізму, а в парі з тим появляються нові твори 
географічно-картографічного характеру часто для практичних зав
дань римської військової стратегії. Для військових цілей треба було 
займатися географією новопідбитих провінцій. Тому необхідним було

16) М. Ebert, Sildrussland im Altertum, pag. 341; в Нарисах Стародавньої 
Історії Української POP, стор. 239—40 — рішучо перебільшено явище «оар- 
матизації».
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опрацювати географічні мапи, практичні географічні описи та ітіне- 
pąpi. І так М. Віпсаній Аґріппа, сторонник Октаві яка, вождь римсь
ких легіонів, а згодом зять імператора Авґуста, працював над картою 
овіту, отже причинивіся до картографії на римському ґрунті. В науці 
існує погляд, що так звана Певтіїнґерська таблиця являється пізні
шою копією стінної мапи Аґріііши. На згадку заслуговує Марінос з 
Тиру, географ і картограф з II століття по Христі, коротко перед 
Птолемеем і т. д.

Деякі терміни іноді згадуються як реманети іісторичноіго минулого, 
чи повторювання Геродотового історіографічного «канону» для літе
ратурної прикраси твору й духа екзотики скитської минувшини, а в 
парі з тим з ’являється новий матеріял географічно-топографічного на- 
зовництва у зв’язку з розвитком фізичної географії й картографії, 
а  із тим витворюються й деякі нові поняття й терміни географічно- 
картографічно-практичного порядку.

Доба переселення народів, а з тим і новий цроцес мііраційночко- 
лоїшізаційних рухів стерли з лиця євразійських просторів надбання 
представників античної науки на полі термінології й географічної 
ономастики, а згодом >при релятивній стабілізації етнічних водноісин 
та появі на історичну арену східньослав’ямських племен витворю
ються нові поняття та терміни географічного й етнічнонполітичного 
порядку, записані вже в нашому начальному літописі. Хоча ще й пе
ред тим находимо вістки в античних джерелах про слов’ян, а в тому 
й антів, доповнені в наших часах археологічними* даними, коли прий
няти тезу про пов’язаність східнього об’єднання слов’янських племен, 
тобто антського союзу, з племенами черняхів'ської культури.17 Хоча 
відомости про антів у .письменних джерелах відносяться переважно 
до VI століття (існування черняхів'ської культури припадає на рані- 
шу добу), то оповідання Йордана про антів відноситься до IV століт
тя, тобто до періоду існування черняхівської культури.

Виступ антів на історичну арену як творців певних форм держав
ної організації, прототипу Київської Держави, видвигає концепцію 
міжплемінно-державного союзу на території стародавньої Руси-Укра
їни при різних В'аріянтах інтерпретації тої міжплемінно-політичної си
ли, окреслюваної терміном «антського союзу»: — від поняття політич
ного юоюзу іранських і східньослов’янських племен до концепції пра- 
русько-української державносте,18 передвісника Київської Держави.

Можливо, що при інтерпретації терміну «антський союз» треба 
прийняти компромісовий варіянт — факт існування державної орга
нізації на* землях Руси-України до часів постання Київської Руси без 
точного етнічного визначення, хоча немає сумніву, що східньослов’ян-

17) М. Ю. Брайчевський, Біля джерел слов’янської державності, Київ, 
19*64, стар. 319—21.

18) М. Чубатий, Княжа Русь-Україна та виникнення трьох східньо
слов’янських націй, Нью-Йорк—Дариж, 1964 (розділ про антів).



18 О. ДОМБРОВСЬКИЙ

ські, тобто прару сько-у кр ашські племена були активними політич
ними контрагентами цьоіго політичного союзу, окреслюваного термі- 
ноїм «антського союзу». Це ж  була державна організація на землях 
України й тому належить до історії Руси-Уікраїни, хоч ми в наслідок 
відасутности достатніх джерельних даних не можемо уточнити етніч- 
ното складу «антського союзу». Це й є важливіші термінологічні 
проблеми, які більше чи менше причиняються до вияснення етнічно- 
політичних обставин античного Північного Причорномор'я й тому ео
ни являються вступом до питання періодизації ранньої історії Руси- 
Украіїни.

Історія під впливом сталих антропогеографічних, геополітачних і 
економічно-соціо-культурних факторів на загал повторюється у сво
їм суті на сцені світових подій, міняючи лише декорації зовншіно'сти, 
питоменні поодиноким історичним добам. Тому передо еволюційна ро
сійська, а тепер советська історіографія нав’язують радо до ранньо- 
історичних часів Скитії, яка покрила собою народи й територію Пів
нічного Причорномор’я при промовчуванні автохтонних чинників. 
Тим часом принцип писання історії з позицій монархічно-династич
ної, або імперіяльно-колоніяльної системи вже минув, а його місце 
зайняв справедливо національний принцип, що узгляднює історичне 
минуле народів-,автохтонів, з яких кожний має право організувати 
своє державне життя на власній території згідно з елементарними 
засадами свободи та демократичним правопорядком. В тому ж  дусі 
треба творити модерну історіографію.

Проблема періодизації ранньої історії Руси-України при об’єктив
но-науковому підході до справи вимагає вияснення усіх головних 
чинників, які взяли участь у ранньо-історичному процесі всесторон- 
нього розвитку життя населення аінтичнош Північного Причорно
мор’я у цілому контексті явищ, подій і фактів економічно-соціо-куль- 
турного й етнічно^політичного характеру — отже перш за все авто
хтонного населення, а дальше грецької колонізації з її наслідками 
економічного, культурного й політичного характеру й нарешті кочов- 
ничо-іранських чинників (кіммеро-екито-сарматська доба, якщо кім
мерійці були іранцями), які створили політично-державну організа
цію на території південно-східньої Европи та познаки релятивної 
стабільности з ага льно-по літичних і міжплемінних відносин, званої 
в науці pax scythica. Це ті три головні чинники, які відіграли доміну
ючу ролю в ранній історії української території (автохтонно-прото- 
слов’янський, тобто праукраїнський, гелленський і номадсько-ірансь- 
кий).

Правда, номади і степ не відігравали лише неґативну ролю, вони 
витворювали нераз динамізм «історичного процесу та державно-твор
чі почини, але ж  ті номади перекочовували через територію України, 
витіонювані іншими, деякі з них приймали участь в осілому житті й 
стоплювалися поступово в автохтонному, праукраїнському субстраті 
та посилювали таким чином історично-творчі фактори праукраїиської
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етноґенези. Згадані три чинники внесли сеої специфічні компоненти 
в ранньо-історичний процес.

Перший, автохтонно-гтротослов’пінський (праукраїнський) основ
ний чиш іж  був характерний хліборобською культурою та племінно- 
громадською організацією вищого -сільськогосподарського — виробни
чого рівня при політиці, спрямованій на пережиття на власній тери
торії -панівних євразійських нсмадів-завойозників. Щойно з добою 
антів той автохтонний чинник активізується у напрямі політично- 
державного життя.

Другий, гелленський чинник, характерний своїми діями економіч
но-культурного й політичного життя, -стаїв фактором творення реля
тивно мішаної гелено~«варварської» культури та перєсаджуваіння ти
пово грецького сощо-гсолітично-урбаїні стичного явища на піювічно- 
причоріноморський ґрунт — грецької поліс.

І врешті третій номадсько-іра^нський чинник, який схопив у реля
тивно стабільні рямці політично-державної організації південно-ехід- 
ню Европу (виразні аналогії в плюралістично-етнічному, великопро- 
стіроноому — євразійському й завойовничо-політично-імперському ас
пекті до пізнішої російської імперії, а тепер Совстського Союзу).

Поминути автохтонний чинник мовчанкою являється духовим ґе- 
ноцидом у історіографічному аспекті. Так поступали дореволюційні 
історики {Карамзін, Соловйов, Ключевскій і багато інших), а пред
ставники совєтської історичної науки продовжують те діло, вжива
ючи досто совані до оовєтської дійсности варііянти імперської схеми 
східньоіевроїтейеької історії у тому аспекті, що совєти являються сиін- 
тезоою окарикатур изов аного марксизму і російського імшеріялізіму.

Висловлені під адресою періодизації постуляти відносяться також 
і до термінології, яка повинна бути доетосована до критеріїв оцінки 
зі отановища етнічно-національних принципів, а не монархічьгснди- 
настичних, чи імперсько-колоніяльних, які виправдують іміперіялізм 
і аґіресію «вищими історичними .причинами» та вносять ісуб’єктивко- 
ішіерську інтерпретацію на сторінки історіографії. Сьогодня принци
пи в -методології наукових дослідів і інтерпретації історичного про
цесу беруть курс на ав то хтонно-етнічно-н аціон а льну проблематику в 
цілому контексті всенационального життя народу на його етнографіч
ній території й на тлі непофальїшваної історичної традиції.

Включування пра- й ранньої історії Руси-України до історичного 
минулого етнічного конґломерату фіно-уральських і північно-сло
в ’янських племен, який ввійшов у національно-державні рямці Мос
ковщини, а згодом став національно-політичним ядром російської ім
перії — не відповідає принципам об’єктивної науки. Правда, в добі 
Київської Держави фінопмосковська північ належала як колонія до 
тодішньої русько-української імперії, але згодом фіно -московські 
племена скористалися з ослаблення Київської Держави в наслідок 
нападів кочовиків та династичних міжусобиць і усамостійнилися.
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Одначе, як «ніколи не можна подумати про те, щоб колишні коло
нії римської імперії (Еопанія, Португалія, Фракція) брали свій істо
ричний початок як еароди й держави від часу заложення античного 
Риму, так само не можна трактувати поважно при стані сучасної 
науки намагання представників московської в етнічному, а російської 
у великодержавному аспекті історіографії узурпувати собі добу Київ
ської Держави включаючи стару праукраїнську історично-націо
нальну назву — Русь. Такі погляди — це анахронічні пересуди ди
настично-імперського характеру в історіографії.

Так отже вся термінологія з ономастикою й топонімікою та періо
дизація повинні бути формульовані в згоді з фактологічним матерія- 
лоім і науковим об'єктивізмом за етнографічними принципами, ви
пливаючими з наявности праукраїнського автохтонізму й відрубних, 
самостійних шляхів історичного процесу праукраїнської й згодом 
української етноґенези.19 Саме в науці найбільше спостерігаємо те 
явище, що одна фальшива теза в дальшій консеквенції породжує й 
шнші фальшиві концепції. Раз представники російсько-совєтської істо
ріографії пов’язують в аспекті історичної традиції російську імперію 
зі Скитією, то в дальшій консеквенції існує прецеденте до висування 
претеесій на .привласнення собі доби Київської Руси,20 хоча вже Со- 
ловйов мусів признати, що «название русь было гораздо более рас
пространено на юіге, чем на севере, и что, по в<сем вероятностям, русь 
на берегах Черного моря была известна прежде половины IX века, 
прежде прибытия Рюрика с братьями».21

В деяких працях можна завважити вияви своєрідного терміноло
гічного централізму в тому розумінні, що термінологічне означення 
ґравітує до панівно-імперських іназв «Скитія», «скитський». Перший 
період ранньої історії Руси-України, що його пов’язуємо з часом по
буту на території України кіммерійців (отже кіммерійський період), 
деякі автори називають «передскитським періодом», залишаючи в тіні 
назву перших, віідомих в історії нехай і панівних мешканців терито
рії України. Можливо, що психологічні корені такого курсу лежать 
в переоцінюванні й навіть ідеалізованні скитів і їхньої державної 
організації представниками совєтської історіографії з метою нав’язу
вання до ранньоісторичних традицій спільного казана для народів і 
племен східньої Европи. Виявом того ж  термінологічного централізму

19) Праукраїнський автохтонізм іі архаїчні фази праукраїнської етно
ґенези сягають до праісторичних часів — Я. Пастернак, Важливі проблеми 
етногенези українського народу в світлі археологічних досліджень, Нью- 
Йорк, 1971 — Археологія України, Торонто, 1961, стар. 539.

20) S. М. Horak, „Periodization and Terminology of the History of Eastern 
Slavs: Observations and Analyses", Slavic Review, vol. 31, No. 4 (1972), 
X̂ ag. 859 — „Once Russia’s history has been linked directly to the Scythians, 
the claim on Kievan Rus’ is predetermined “.

21) С. М. Соловьев, История России с древнейших времен, I, Москва, 
1959, crop. 126.



ДО ПИТАННЯ ПЕРІОДИЗАЦІЇ . 21

являються такі терміни, як «.скитські народи й племена», як загальна 
назва етнічно-племінних груп південно-східньої Европи скитської 
доби, «скитська культура» на означення культурного плюралізму 
Скитії, «скитське мистецтво». Ми не знаємо, як довго кіммерійці пе
ребували на, території України, але гіпотетично кладемо «початок їх
нього перебування на поріг між другим і першим тисячеліттям до на
шої ери, якщо не скорше.22 Тому в періодизації й термінології нале
жить відмітити побут кіммерійців на землях України.

Не претендуючи на авторство остаточного сформулювання пооди
ноких точок періодизації ранньої історії Руси-України, ми пропону
ємо орієнтаційну схему тої ж  періодизації з узглядненням згаданих 
вище домінуючих чинників, які прийняли участь у цілому контексті 
раиньоіїсторичного процесу на землях України:

1) Кіммерійці й рання доіба заліза та еткічно-пере се ленчі рухи на 
просторах Евразії.

2) Перші можливі літературні сліди східніх протослов’ян-авто- 
хтоіншв української території, розквіт грецької колонізації та відомий 
в історії ранньо-іранський період Північного Причорномор’я — доба 
Геродотової « Скитії».

3) Змішування грецької культури з культурою автохтонного на
селення земель України та с кето-сарматських племен (релятивний 
культурний синкретизм гелл єно-автохтонних, пр ау країнських та 
гвізно-іранських, скито-сарматських елементів).23

4) Переселення народів і його наслідки: упадок сарматів, гуїни роз
бивають готів і затрачують свою політичну силу, східні слов’яни вхо
дять на арену історії.

5) Анто-східньослов’янський період та ранній процес консолідації 
русько-українських племен, як ранньоісторичний вступ до появи 
Київської Руси.

Подана тут схема періодизації ранньої історії Руси-України іна тлі 
попереднього обговорення цілого ряду питань з термінологічно-іперіо- 
дизаційної проблематики має об’єктивні дані стати матеріялом до 
академічної дискусії в цілі остаточного її сформулювання.

22) G. Vernadsky, Ancient Russia, New Haven, 1943, pag. 40, 41, 49. — На
риси Стародавньої Історії Української РСР, стор. 114. Ebert (Siidrussland 
im Altertum, pag. 76). Die Kimmerier bewohnen am Anfang des I Jahrtau- 
sends v. Chr. die Ebenen zwischen Don und Karpa then.

23) Поняття й термін «сарматизації» попередила в XIX ст. ще більше 
невдачва концепція ««монголізуваиня» ранньої історії України деякими 
дослідниками (Potocki, Neumann, Niebuhr, а з XX ст. Peisker, Minns) на 
підставі погляду, що скити були монголами — гляди: A. Dombrowsky, 
“Herodotus and Hippocrates on the Anthropology of the Scythians”, The 
Annals of the Ukrainian Academy, vol, X, No. 1—2 (29—30), (1962—63). Якщо 
навіть у звязку з тою теорією були якінебудь спроби творення відповідних 
понять і термінологічних новотворів, прим. Е. Н. Minns, Scythians and 
Greeks, New York, 1965, то з упадком даної теорії вони затратили рацію 
срого існування, а вже тим більше дальшого розвитку.


