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У науці загально прийнято рецензувати великі праці книжкового 
розміру, а не статті, хоч можуть бути й винятки. Якраз до таких ви
нятків належить вище названа стаття мовознавця, проф. Б. Струмін- 
ського з огляду на порушену в ній тему, особливо важливу, якщо мо
ва про інтерпретацію останніх фаз ранньоісторичного процесу на те
риторії Руси-України. Вияснюючи етимологію шістьох імен видатних 
антських діячів (Боз, Хілвудій, Доброґаст, Мезамир, Ідариз, Каліґост), 
Б. Струмінський висунув концепцію їхнього германського (ґотського) 
походження. Як історик, я не вважаю себе компетентним ані одобрю- 
вати, ані відкидати концепцію шановного автора в його методологіч
ному підході до лінгвістичного вияснення питання походження згада
них імен. Фаховий мовознавець, Б. Струмінський, мабуть, має якісь 
наукові підстави до такої концепції відносно етимології названих імен.

Але зовсім інша справа, коли йдеться про питання етнічного по
ходження антів взагалі. Первородним гріхом остаточних висновків Б. 
Струмінського являється саме те, що він, на основі дослівно шістьох 
імен, генералізує цілу антську проблематику в аспекті етнічного по
ходження антів і доходить до твердження (навіть не гіпотези!), що 
анти, мовляв, були... ґотами. Замість підходити до антської проблема
тики включаючи питання про їхнє етнічне походження з мультипер- 
спектиного становища, шановний автор вириває з цілого ланцюга кон
тексту цілої проблематики одне звено, тобто шість імен, і розв’язує 
ціле антське питання з лінґвістичних позицій (і то далеко неповних, 
бо обмежених виясненням шістьох імен!), іґноруючи многогранні дані 
цілого історичного тла тої справи. А ті історичні дані далеко не по
криваються з остаточними висновками автора, гідними радше моло
дого й недосвідченого адепта науки, а не науковця, який уже «загрів 
місце» в українському Гарварді.

Анти не жили в Гомеровій добі й їхньою проблематикою не можна 
жонґлювати так, як це робили автори грецької логографи з поняттям
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гіпербореїв на тлі мітичної географії. Антський союз, як у -політично- 
мілітарному, так і етнічному розумінні — це реальне, історичне яви
ще кінця античної доби й порога середньовіччя, яке загрожувало те- 
риторіяльній цілості візантійської імперії зі сторони придунайської 
полоси й силою факту мусіло бути предметом пильної уваги й заці
кавлень із сторони речників тодішньої візантійської політики й во
єнної стратегії. Це зацікавлення антами відбилося на сторінках тво
рів представників візантійської історіографії тодішньої доби, які в 
зв’язку з антською загрозою почали про них писати.

До речі буде пригадати, що анти воювали з ґотами, які помсти ли
ся жорстоко на їхній старшині (Боз із синами та 70 начальників). Б. 
Струмінський вважає той конфлікт «внутрішньо-фамілійним» (тобто 
ґоти воювали з «ґотами»), наводячи зовсім невідповідне порівняння з 
ав'стрійсьіхо-пруською війною (де Рим, а де Крим?!), але такий «акту
алізуючий» аргумент, мабуть, нікого з критично думаючих читачів не 
переконує, а вже зовсім не переконає дослідника тієї доби. Як не як, 
а того роду арґументи мають аматорський посмак. Б. Струмінський 
іґнорує історичні джерела в протилежности до висовуваного директо
ром українського Гарварду постуляту історичного документалізму при 
наукових дослідах. Та ж  ґотський історик, Йордан, який знав ґотів і 
писав про них, а при тому присвятив увагу також і антам, був би на
певно згадав про «фамілійне» споріднення антів з ґотами, а тим часом 
на те немає навіть найменшого натяку. Найдокладніша мікроаналіза 
тексту Йордана нічого подібного не виказує. Навпаки, з цілого кон
тексту реляції Йордана про антів виходить, що це етнічно непов’яза- 
ний елемент з ґотами, отже чужий ґотам етнічний масив південно- 
східньо-европейських племен, отже слов’ян з правдоподібною доміш
кою іранського елементу, тобто пізно і напів осілих іранських етніч
них груп. Згідно з реляцією Йордана венеди, анти й склявіни мали 
походити з одної крови, отже спільне слов’янське походження при по
в’язуванні антів з венедами й склявінами. Про етнородинну пов’яза
ність антів зі склявінами говорить також Прокопій з ‘Кесарії, підкрес
люючи спільні риси їхнього етнографізму, фолкльору та однієї мови. 
Подібні зіставлення антів зі склявінами подибуємо й у Маврикія 
(Псевдо-Маврикія). З реляцій інших візантійських письменників та
кож виходить, що головні маси антів належали до південно-східнього 
слов’янства. Навіть описані риси їхньої етнічної вдачі з незгодами й 
відосередніми тенденціями вказують на їхнє слов’янство.

В 375 році гуни розбили ґотів і знищили їхню мілітарну силу, а 
анти проіснували ще до початків VII ст. як значний, реальний полі- 
тично-мілітарний чинник, який правдоподібно почав поступово зани- 
кати й переставав бути загрозою для Візантії, в наслідок чого візан
тійські письменники перестали ними цікавитися й згадувати про них. 
Концепція, що одні ґоти втратили свою силу в конфлікті з гунами 
під кінець IV ст., а другі «ґоти» (анти) щойно в VII ст. у змаганнях з 
аварами, — не покривається з історичною дійсністю тодішньої доби й
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логікою історичних явищ, подій і фактів. До речі буде пригадати, що 
самих ґотів було, порівнюючи, мало. Вони творили в калейдоскопі то
дішньої причорноморської етнічної дійсности досить тонку військово- 
політичну, панівну верхівку й це було найбільш правдоподібною при
чиною, чому вони не змогли встоятися принаймні на деякий час на
порові гунської навали, а зразу заломилися. Погляд про напівлеґен- 
дарну, могутню державу Германаріха на підставі реляцій Йордана, 
роздмухану деякими пред ставниками німецької історіографії, не ви
держує об’єктивної наукової критики. З натиском гунів відосередній 
напрям підбитих ґотами місцевих племен взяв верх і ґотська тонка 
панівна верхівка зразу заломилася. Неначе в протилежність до того 
Прокопій говорить про «безчисленні племена антів». У IV ст. ґоти 
християнізувалися. Коли б анти були ґотами, які проіснували на те
риторії України як реальна -сила до VII ст., а може й довше, то під 
їхнім впливом християнізація населення території Руси-України по
винна була відбутися далеко скоріше, а тим часом так не було. Нату
ра лістично-аґрарні вірування древніх русько-українських племен про
існували офіційно до часів Володимира Великого, а неофіційно ще да
леко довше.

Як бачимо з вище наведеного, концепція Б. Струмінського генера- 
лізування антської проблематики в аспекті етнічного походження ан
тів, тобто зачислювання їх до ґотів на основі етимологічного дослід
ження кількох імен, не може придбати собі права громадянства в до
мені об’єктивної науки. Не -виключено, що дехто з представників ні
мецької науки може нею захопитися, але це не вирішує проблеми в 
користь погляду автора. На підставі того роду методологічних прин
ципів у дослідах можна б казати, що Київська Русь вчасного періоду 
й вся київська знать були нормано-варягами, бо в договорі між Київ
ською Руосю й з другої сторони греками находимо неслов’янські, тоб
то нормано-варязькі імена. Тим часом нормани-варяги були наемною 
силою у рядах княжої дружини, а декого з них використовували до 
дипломатично-торговельних переговорів з греками. Але населення Ки
ївської Руси було русько-українське, а не нормано-варяго-германське. 
Деякі ґоти могли бути наемниками на службі в антському союзі, як 
поодиноко, так і цілими ватагами, дехто з них міг дійти до рядів ант
ської знаті, але це далеко не означає, що анти в своїй масі були ґота
ми. Така концепція не має ніяких підстав у історичних джерелах. Та 
ж  Прокопій (VI ст.!), освічена людина й дорадник візантійського пол
ководця, Белізарія, який мусів добре визнаватися у етнічних відно
синах серед сусідніх народів і .племен у аспекті тодішньої візантійсь
кої політики й воєнної стратегії, був би не подавав опису релігійних 
вірувань антів, як поган-«варварів», тобто з великими аналогіями до 
пізніших вірувань південно-східніх слов’янських, отже русько-укра
їнських племен, якби анти були ґотами. Бо, як уже сказано, ґоти 
християнізувалися уже з IV ст. та мали свого єпископа. Такого «пе- 
реочення» Прокопій не міг зробити, тим більше, що в тому часі ре
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лігійно-церковні справи були органічно пов’язані з політично-держав- 
ними як на фоні західнього папоцезаризму, так і східнього цезаропа- 
пізму.

Під кінець шановний автор каже, що його висновки про етнічну 
приналежність антів до ґотів можуть зажурити українців, які звикли 
від часів Грушевського вважати антів своїми славними предками. 
В дійсности українці не мають об’єктивної причини журитися утра
тою антської традиції, бо Б. Струмінський лише загалопувався своєю 
науково незрілою концепцією і... не доказав остаточного Готського по
ходження антів, бо не міг доказати на основі лише шістьох імен. 
Українців журить щось іншого, а саме, що в українському гарвард
ському Центрі, який коштує українську Громаду кілька мільйонів (і 
ще дальше збирають!), викльовуються не завжди науково зрілі кон
цепції й не завжди корисні українській справі. Ось що журить укра
їнців!

У зв’язку з цим приходиться запитати, чи концепція Б. Струмін- 
ського є випадковим явищем, чи радше наслідком певної наукової по
літики, чи напряму українського гарвардського Центру, до певної мі
ри характерних опублікованою інавгураційною доповіддю проф. Ом. 
Пріцака про початки Київської Руси, де він промовчує цілковито по
літичну, державнотворчу ролю автохтонного населення (етносу), а 
ввесь наголос кладе на нормано-варязький чинник. Відома річ, що на 
загал дослідники, які іґнорують державнотворчу ролю етносу в істо
ричному процесі на території Руси-України, наголошуючи ролю ви
ключно безпосереднього політично-державного чинника, державної 
організації, докочуються до норманізму, чи в останніх часах до нео- 
норманізму. Погляд проф. Струмінського, що анти були «північно- 
понтій/ські ґоти», може бути своєрідною «науково» — мовознавчою під- 
будівкою неонорманізму в ширшому розумінні того терміну. Бо коли 
«ґоти»-анти проіснували як реальна політично-військова сила на те
риторії Руси-України до VII ст., якщо вже не довше, і згодом підляг
ли поступовій ліквідації своєї сили, то вони могли відограти якоюсь 
мірою державнотворчу ролю в організованні Київської Руси в парі з 
ролею варягів з півночі, як спільний германський фактор. Тобто за
лишки «ґотів»-антів могли включитися у більш активні круги сус
пільства виникаючої Київської Руси.

Концепція Б. Струмінського в парі з концепцією Ом. Пріцака гар
монізують «науково» до певної міри в аспекті пов’язання «державно- 
творчого» пангерманізму, чи своєрідного -паннорманізму з генезою Ки
ївської Руси. Якщо б так було в дійсності, то коментарі зайві. До речі 
буде підкреслити, що, як у питанні Київської Руси, так і в інших мо
ментах нашої історії історична правда покривається у аспекті стро
гого наукового об’єктивізму з інтересами української національної 
спільноти, тобто ми не мусимо боятися історичної правди й в імені 
наукового об’єктивізму здавати позиції культурно-державнотворчих 
надбань нашого минулого в користь інших народів. Абстрагуючи вже
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від основного принципу — наукового об’єктивізму (бо найчорніша 
правда є краща від рожевої неправди в науці!), заходить питання, чи 
такий курс наукової політики й напрямних не скріплює історично- 
політичних підстав німецького «Drang nach Osten» -самими таки україн
ськими науковцями. Навіть фірма університету зі старими академіч
ними традиціями не поможе публікації, коли її остаточні висновки 
проблематичної наукової вартости. .По перше, ономастично-етимологічні 
комбінації Струмінського відносно антів далеко не вийшли ще зі стадії 
відкритого питання академічної дискусії. По друге, якщо б навіть так 
було, то невиключене, що дехто з антської знаті міг мати ґерманське 
ім’я, що могло бути тоді в моді аналогічно до пізніших часів. По третє, 
якщоб навіть носіями тих кількох імен були ґоти, то це аж ніяк не 
каже, що анти в своїй масі були ґотами. Тут крім лінгвістики має щось 
до сказання у першу чергу історія на тлі джерельно-документальних 
даних. Дешево-сензаційна «ґотська» комбінація шановного автора є 
позбавлена не лише об’єктивної аргументації, але й наукової поваги.


