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ПРОБЛЕМА АНТІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
РАННЬОІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДІВ

Дослідження антської проблематики й спроби інтерпретації цього 
етно-політичного явища на території України мають уже свою істо
рію на ґрунті української історіографії, головно від доби М. Грушев- 
ського.1 Тодішній стан розвитку допоміжних дисциплін історії та ме
тодології науково-дослідної праці далеко не міт ще впоратися з вияс
ненням багатьох явищ, подій і фактів з галузей праісторії й ранньої 
історії. Це була друга половина XIX ст. і поріг нашого століття — доба, 
коли допоміжні дисципліни історії, а також методологія наукових до
слідів, находилися майже в пелюшках у порінянні зі сучасним ста
ном і досягненнями історичних наук. Правда, і на сучасному етапі 
розвитку історичних студій далеко не всі проблеми вияснені <в аспек
ті інтерпретації ранньоісторичного процесу, а все таки прогрес на то
му полі приніс великі успіхи.

Розвиток таких допоміжних дисциплін як археологія, антрополо
гія, етнографія, етнологія, соціологія, мовознавство (хай мені виба
чать колеґи-мовознавці, що я посмів назвати тут мовознавство, само
стійну науку, допоміжною дисципліною історії, бо вона допомагає ви
яснити поодинокі проблеми історичного процесу) й інші — причинився 
до вияснення багатьох проблем з пра- й ранньої історії. Яікий Гран
діозний Sturm und Drang на полі розвитку історичних наук відбувся 
на порозі нашого століття, спостерігаємо наглядно, між іншим, і в то
му, що між першим і третім виданням І тому Історії України-Руси М. 
Грушевського існує величезна ріжниця. У першому виданні І тому з 
1898 р. згадана Історія починається від Аскольда й Дира, а в третьому 
виданні того ж  тому, опублікованому в 1913 році, історичне минуле 
нашого народу починається уж е від палеоліту. Коли взяти до уваги, 
що між першим і третім виданням І тому лише 15 років різниці, то 
бачимо, який величезний крок вперед зробила наука <в тому періоді 
на відтинку історичних дослідів. Від часу виходу в світ третього ви
дання І тому Історії України-Руси до сьогодня минуло сімдесят років, 
що й показує нам, наскільки потрібно різних перемін, а ще більше до
повнень, у  І томі Історії України-Руси при -порівнянні зі станом і до
сягненнями історичної науки на сучасному етапі дослідів.

1 М. Грушевський, Історія України-Руси , т. І, Київ, 1913.
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Пригадаймо, що в часі між Першою й Другою сватовою війною 
та після неї аж до нашого часу відбулися на території України чи
сленні археологічні дослідження — розкопки, надзвичайно багаті ін
вентарем розкопаних поселень і місць поховань, які кидають світло 
на поодинокі звена довгого ланцюга пра- й ранньоісторичного процесу 
та вияснюють багато проблем.2 Не зважаючи на фальшиву марксист
ську інтерпретацію та зазіхання представників совєтсько-московської 
історіографії на русько-українське історичне минуле, самий археоло
гічний матеріял надзвичайно цінний і необхідний при дослідах над 
пра- й ранньоісторичним минулим території України та її мешканців. 
З тих нових досягнень, головно археологічних дослідів, користаємо й 
мій тут у діяопорі при праці над проблемами пра- й ранньоісторичного 
минулого Руси-Україви. Конфронтація нововідкритого археологічною 
лопатою матеріялу з написаними джерелами при сучасному методо
логічному приманюванні мікроаналізи документально-джерельного 
тексту кидає нераз нове світло на пра- й ранньоі сторичні корені ру
сько-українського минулого, а в тому й на антську проблематику, 
таку контроверсійну в світлі наших і чужих досліджень.

Як у першому томі своєї Історії України-Руси, так і в окремій роз
відці про антів, М. Грушевський3 вправді схилявся до погляду, що 
існують об’єктивні підстави ідентифікувати антів у етнічному аспекті 
з ранньоісторичними, південно-східніми слов’янами, тобто з ранніми 
русько-українськими племенами, які прийняли участь у ранньоісто- 
ричних фазах процесу формування русько-української народньої 
спільноти,4 але рівночасно з тим поглядом М. Грушевський стояв на 
становищі, що анти не мали якоїсь сильнішої й більш стабільної по
літично-державної організації. Цікаво, що й автор «Формації», В. Щер- 
баківсьний, відомий ентузіяст пра- й ранньоісторичних дослідів, який 
нераз підходив до ранньоісторичної проблематики «з українського ста
новища» та національно-історіографічної романтики, прихилявся до 
поглядів Грушев ського.5

На тодішньому етапі розвитку історичних наук наш великий істо
рик, як дослідник, головно соціолог і строгий реаліст при оцінці фе
номенів історичного процесу, не міг думати інакше. У світлі -сьогод
нішнього стану наукових дослідів погляд Грушев ського вимагає пев
них коректив, а разом з тим і далекойдучих доповнень. При досліджу
ванні антської проблематики треба застосувати такі принципи мето
дології науково-дослідного порядку:

1) Антську проблематику треба розглядати в цілому контексті пра- 
й ранньоісторичного процесу на території України, а не виривати її 
живцем із згаданого контексту й оцінювати без ширшої бази історич
ної перспективи, як окреме звено в довгому ланцюзі пра- й ранньо-

2 М. А. Миллер, Археология в СССР, Мюнхен, 1954.
3 М. Грушевський, «Анти», Записки НТШ, т. XXI, 1898.
4 Подібний погляд висловлюють: Брайчевський, Пастернак, Щербаків- 

ський, Холмський, Чубатий, Нагаєвський, Мішко й інші.
5 В. Щербаківський, Формація української нації, Прага, 1941, стор. 116.
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історичних явищ, подій і фактів. Бо тоді затрачуємо історичну пер
спективу співпраці головних історичних факторів — часу, простору 
та діючої в них людини як індивідуального, так і колективного маш- 
таб*у, а разом з тим і можливість розглянути та належно оцінити да
ний ранньоісторичний феномен на основі закономірностей історично
го процесу та реально-прагматичного підходу до раннього історизму. 
Бо антська проблематика органічно пов’язана соціо-культурно-етно- 
генетичними й геополітичними факторами з ранньоісторичним проце
сом на території України.6

Розглядаючи антську проблематику на тлі й у контексті довго- 
вікового пра- й ранньоісторичного процесу, ми розуміємо краще ге- 
незу, кавзальні фактори й остаточний вислід даного складного явища 
ранньо-русько-українського історизму.7 А крім того до речі буде на
голосити факт, що представники офіційної передреволюційної науки 
Росії навіть не намагалися зглибити антську проблематику, бо це не 
було в інтересі тодішньої історіографії, запряженої до ридвану росій
ської імперіяльної політики. Науковий об’єктивізм наказує в даному 
випадку визнати, що на території Руси-України виникла міжплемін
на політично-мілітарно-державна організація в часі, коли на фіно- 
московській Півночі покутували ще залишки кам’яної епохи та було 
примітивне соціо-економічно-племінно-побутове веґетування в низько- 
цивілізаційних, антропогеографічно-екологічних умовинах північно- 
східньої Евразії.8

Визначаючи цей історичний факт, московські учені мусіли б виз
нати також першість русько-української території й її автохтонного 
населення © аспекті культурно-етно-політичного життя, що аж ніяк 
не покривається з імперською політикою у відношенні до українства. 
Тому представники московсько-російської передреволюційної історіо
графії не спішилися розв’язувати антське питання, заперечуючи сло
в’янське походження антів, або пов’язуючи їх безпідставно з племе
нами фіно-московської Півночі мимо тото, що не могли заперечити 
факту існування території міжплемінного антського союзу на Півдні, 
тобто на етнографічно-українських землях.9

Погляд заперечування слов’янського походження антів покутує ще 
й у нашому часі. Для прикладу згадаємо таких авторів, як Вернад- 
ський,10 Дворнік,11 Зураєв12 та інші. Представники історичної науки

6 С. Мішко, Нарис ранньої історії Руси-України. Зредаґував і доповнив
О. Домбровський. (У дальшому цитується, як С. Мішко — О. Домбровський). 
Нью-Йорк, 1981.

7 Там же.
8 Д. Дорошенко, «Що таке історія Східньої Европи», Український Істо

рик , чч. 73—74, 1982.
9 Куник, Погодин, Шахматов і інші.

G. Vernadsky, Ancient Russia, vol. I, New Haven, 1943.
11 F. Dvornik, The Slavs . Their Early H istory and Civilization , Boston, 1956.

П. А. Зураев, Северные иранцы Восточной Европы и Северного К ав
каза, т. I, Нью-Йорк, 1966.
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пореволюційної Росії, отже ПІДСОВЄТСЬКОЇ історіографії, не дуже від
хилилися від поглядів своїх передреволюційних колеґ. Принцип ім
перської політики та московсько-російського шовінізму відогравав і 
дальше відограе тут домінуючу ролю. В передреволюційній добі По- 
ґодін13 висунув погляд про якусь напів мітичну спільну «восточно
русскую» галузь слов’янського світу, до якої мали нібито належати 
й південно-східні слов’янські, тобто ранньо-русько-українські, племе
на, що, очевидно, ніколи не існувало. Ще більше проблематизує спра
ву Шахматов,14 який творить гіпотетично для слов’ян аж три пра
батьківщини. А представник -сучасної підсовєтської історіографії, Тре
тьяков15 обстоює погляд про «спільність» усіх східніх слов’ян, ЯК в 
аспекті пов’язання з міжплемінним антським союзом, так і згодом з  
приналежністю до Київської Руси (очевидно, при узглядненні полі
тичної першості «старшого брата»).

Як бачимо, становище московських істориків пореволюційної доби 
не багато еволюціонувало від становища передреволюційних істори
ків. Такий погляд став, на жаль, у великій мірі каноном при інтер
претації східньоевропейської історії серед істориків Заходу. Багато 
представників історичної науки передреволюційної Росії виїхало в 
часі революції на Захід, де продовжувало поширювати свої погляди 
відносно інтерпретації східньоевропейської історії й виховувало по 
університетах своїх студентів у дусі своїх старих поглядів. Щойно на
плив новітньої української еміграції після Другої світової війни та 
збільшення впливу українських учених причинюється поволі, але не 
без трудів, до змін на тому полі.

Якраз методологічний принцип розглядання антської проблематики 
в контексті ширшої історичної перспективи еманципує дане питання 
від «науково»-імперських т. зв. теорій, тобто узурпаторських на ділі 
зазіхань зі сторони нашо-го аґресивного й захланно-шовіністичного 
північного сусіда. Бо розглядання антського питання з позицій окре
мого й незалежного від фіно-московської Півночі ранньоісторичного 
процесу русько-українського Півдня виказує не лише в територіяль- 
ному, але й в етно-політичному аспекті приналежність антської про
блематики до русько-української, національно-історичної традиції.

На марґінесі пригадаємо, до якого курйозу може довести в науці 
імперіялістичний критерій дослідів. Наявним приміром того може по
служити погляд Мавродина,16 який договорився до того, що антський 
союз у  проводі дулібів-волинян являється «началом русской государ
ственности». Урбан17 називає це евфемістично ідеалізуванням історич

А. Погодин, Из истории славянских передвижений, Санкт-Петербург,
1901.

14 А. Шахматов, Древнейшие судьбы русского племени, Петроград, 1919.
із П. Н. Третьяков, «Анты и Русь», Советская Этнография, ч. 4, 1947.
16 в. В. Мавродин, Образование единого русского государства, Ленин

град, 1951, стор. 6.
17 П. К. Урбан, Смена тенденций в советской историографии, Мюнхен, 

1959, стор. 9.
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ного минулого московського народу. Правда, в совєтській науці трап
ляються й більш тверезі погляди в відношенні до антського питання. 
Рибахов18 хоча й невиразно, а все ж  таки старається пов’язувати ант
ське оштання з генезою Київської Руси. Він льокалізує антів у тій 
частині Східньої Европи, яка була давніше зайнята скитами.

2) Антську проблематику треба розглядати з позицій многограшю- 
мультшіерелективних факторів діючої в часі й просторі історії. Це 
значить, що антське питання належить брати під мікроскоп мікро
аналітичних дослідів з позицій усіх можливих ділянок науки — соціо- 
економічних, побутово-культурних, фолкльорно-етнографічно-етноло- 
гічних та геополітичних даних при конфронтації з документально- 
джерелознавчим матеріялом, як археологічно-епіграфічного, так і пи
саного характеру. Лише узгляднення цілого, зібраного з поодиноких 
ділянок історичних наук матеріялу на тлі аналогій і виявів диферен- 
ціяції в лоні ранньоісторичного процесу Східньої Европи, особливо при 
тодішніх умавинах доби великого переселення народів, а дальше з 
позицій тодішнього політичного світу — візантійської імперії та її по
літики в відношенні до сусідніх з нею народів і племен — при узгляд- 
ненні того всього можна дійти до повнішого вияснення антської проб
лематики.

Звичайно, залишаються ще деякі нерозв’язані проблеми в наслі
док недостатніх даних історичних джерел, але загальне тло антського 
питання в його етно-політичному аспекті не позбавлене реально-істо
ричних ціх на сучасному етапі розвитку історичної науки. До речі 
буде пригадати, що антське питання пов’язане з проблемами ранніх 
етапів етногенетичного процесу русько-української національної спіль
ноти,19 якої ранньоісторичний процес розвитку мав свій власний стиль, 
відмінний і незалежний від стилю ранньої історії фіно-московської Пів
ночі.20 Ранньоісторичний процес русько-українського Півдня ішов по лі
нії диференціяції в аспекті загально пра-слов’янського історичного жит
тя на теренах середньої й східньої Европи від часів індоєвропейської, 
а згодом слов’янської прабатьківщини, аж до кінців античної доби й 
початків середньовіччя, а з другої сторони йшов по лінії поступової 
етно-культурно-міжплемінно-політичної уніфікації внутрішньо-сло
в’янського порядку, тобто серед південно-східніх, слов’янських, тобто 
ранньо-русько-українських племен, що остаточно найшло свій вияв 
у сформуванні русько-українського суспільства Київської Руси.21

18 Б. А. Рыбаков, «Анты и Киевская Русь», Вестник Древней Истории,
I, ч. 6, 1939.

10 С. Мішко - Ол. Домбровський, Нарис ранньої історії Руси-України, 
Вступ.

20 о. Домбровський, «Нова схема ранньої історії Руси-У країни», Укра
їнський Історик, ч. 65—68, 1980.

21 Я. Пастернак, Ранні слов'яни в історичних, археологічних та нінґвгетич- 
них дослідженнях, Нью-Йорк-Торонто-Париж-Мюнхен, 1976. Розділ І, Пра- 
вітчина слов’ян.
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3) Черговим постулятом у галузі дослідів особливо пра- й ранньо- 
історичних періодів являється методологічний принцип, що кожне 
історичне явище, подію й факт, яік індивідуального, так і колективно
го характеру, а в тому й порушену нами антську проблематику, тре
ба розглядати й оцінювати з позицій часу й історично-геополітичних 
обставин, в яких вони виникли, а не з позицій сьогоднішнього дня, 
тобто сучасности, бо це нігілістичне становище по відношенні до істо
ричного минулого й тим самим до історії, як науки. Так поступають 
представники совєтської історіографії, які вважають історію політи
кою, зверненою в минуле. Давніше, тобто в двадцятих, а навіть ще в 
тридцятих роках, оовєтські історики з партійною настановою призна
валися явно до нігілістичного підходу (з позицій марксизму-ленініз- 
му!) в аспекті історичного минулого. А згодом, побачивши, що таке 
їхнє 'Становище дискредитує совєтську історичну науку в очах за- 
хіднього наукового світу, офіційно нібито змінили своє становище, а 
фактично продовжують ту саму лінію, лише більш приховано. Це 
відноситься й до дослідів ранньої історії України, яку совєтські істо
рики представляють у «відповідному» ідеологічному насвітленні.22

Теоретично, згаданий вище принцип методології науково-дослідної 
праці, є загально знаний фаховим історикам, але не завжди практи
кований. Забуваючи про це, дехто з представників історіографії в 
минулому і сьогодня розглядає міжплемінний, політично-мілітарний 
союз антів з позицій сьогоднішнього поняття державної організації й 
доходить до висновку, що це, мовляв, була якась напів фіктивна по
літична форма міжплемінного союзу південно-східніх, слов’янських 
(отже, ранніх русько-українських племен) і правдоподібно деяких 
вчасно осілих, або й напів-осілих іранських племінних груп. (Підхо
дити до зродженої під кінець античної доби політично-державної ор
ганізації антського міжплемінного союзу з позицій сучасного розу
міння модерної державної організації — це анахронізм, або аматор
ський підхід до справи декого зі сучасних дослідників, які, займаю- 
чися новітньою або найновішою історією, не розуміють основних хо
дів пра- й ранньоісторичного процесу та тодішніх складних явищ пле- 
мінно-етно-колективного життя.

Правда, в античному світі були деякі організовані великі держав
ні твори, чи то на Близькому Сході, чи в сфері середземноморського 
басейну, коли не рахувати форм організованого політично-державно
го життя на Далекому Сході. Пангелленський світ, особливо Атени й 
Спарта, та врешті найбільш імпозантний великодержавний модель 
античної епохи — римська імперія у своїх територіяльних границях 
від Еспанії по країну партіів на Сході й від північної Африки аж  
по Брітанський острів на Півночі — являється мабуть найкращим 
античним прототипом пізніших європейських великодержав в аспек
ті зорганізованого адміністраційно-правно-державного апарату й вій

22 Ол. Домбровський, «Рання історія України в ідеологічному насвітлен
ні совєтської історичної науки», Український Історик, ч. 13—14, 1967.
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ськових сил. При тому до речі буде пригадати, що ехідньоримська, 
тобто візантійська, імперія проіснувала, правда, при постепенному 
скорчуванні її території майже до кінця середньовіччя. Та політично- 
мілітарно-державна організація міжплемінного союзу антів виникла 
й проіснувала кілька століть у  зовсім відмінних етно-геополітичних 
умовинах. Тоді, коли грецька й римська державність викристалізу
валася й проіснувала в умовах певної стабільности етно-екологічних 
і геополітичних факторів у порівнянні з відносинами євразійських 
просторів та мала відносно доволі сприятливого часу на початкуючі 
етапи процесу політично-державного визрівання й росту, то міжпле
мінний, політично-мілітарно-державний союз антів виникнув і скри
сталізувався зі своїм мілітарним потенціялом найправдоподібніше в 
цілі самооборони на вулкані тодішніх історичних відносин, захищаю
чи себе перед євразійськими: номадами на теренах південно-східньої 
Европи, тобто на території України в вирі політично-етнічних коли
вань.23

Була це доба й терени політично-етнічних катаклізмів у початко
вих фазах, а згодом у розгарі великого переселення народів. Тому не 
можна оцінювати антського союзу тими самими критеріями історіо
графічного думання, що держави античного Оріенту, чи греко-рим- 
ського світу, а вже тим більше пізніші європейські держави серед
ньовіччя, чи новітньої доби. Антський союз виник як фінальний ви- 
слід спершу довговікового пасивного опору, а згодом більш дефен- 
зивно-активних змагань організованого порядку в межах міжплемін
ного життя автохтонно-хліборобських племен на території України 
проти загрози євразійських номіадів, яка, чим ближче до доби ман
дрівки народів, тим більше набирала на силі. Якраз на добу антів при
падає найбільший динамізм історичного процесу в аспекті переселен
ня народів і треба дивуватися, що той патологічний динамізм ранньо- 
історичного процесу не потрапив змести з лиця землі антського со
юзу. Анти зі своєю територією находилися якраз у самому вирі того 
процесу — на вулкані розогнених етнололітичних катаклізмів при 
динамічному виступі на історичну арену ґотів, гунів, аварів й інших 
племінно-етнічних з ’єднань.

Контроверсійним явищем антської проблематики являється якраз 
те, що антський союз не щез з лиця землі під час кульмінаційної точ
ки історичного патологізму великого переселення народів, а почав 
поступово корчитися й підупадати в процесі самоліквідації після пе- 
режиття найбільших потрясень етно-політичного характеру, отже то
ді, коли в причорноморських степах ставало порівняно спокійніше й 
коли згадані найбільші потрясення вишуміли при взаємному вини
щуванні себе кочових племінних з'єднань й їхній самоліквідації, або 
при залишенні території України й поході на Захід. Якраз на те зло
жилися особливі, питомі антському союзові причини, про які згада
ємо згодом.

23 С. Мішко - Ол. Домбровський, Нарис ранньої історії Руси-України.
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В наслідок недостатньої кількости джерельних даних не знаємо 
докладніше про старші етапи дефензивних змагань автохтонно-хлі- 
боробських, протослов’янських племен території України з номадни
ми наїздниками. Головне джерело — Геродот і пізніші античні автори 
мовчать про те. Грецькі колоністи були зацікавлені головно економіч
ними справами й торгівлею з хліборобськими племенами. Археологіч
ні розкопки подають нам деякі дані про укріплені місця-поселення 
та нахідку зброї, але це ще нічого не говорить. Зрештою при мирній 
політиці автохтонних хліборобів у відношенні до наступаючих зі Схо
ду кочовиків укріплення й зброя були ні при чому. Знаємо лише з 
візантійських джерел добу вітальної активности згаданих племен на 
полі організування власних політично-військових оил міжплемінно
го характеру. Але це вже стосується доби, коли виникнув антський 
союз, який своєю активністю, іноді офензивного характеру в відно
шенні /головно до придунайськзих провінцій візантійської імперії, при
мусив візантійських письменгажів-істориків поцікавитися ним ближ
че й писати про нього, особливо як про загрозу для імперії ромеїв.

Антський союз виявився настільки грізним для територіяльної ці- 
лости візантійської імперії, що візантійський автор — Маврикій 
(Псевдо-Маврикій) опрацював своєрідний підручник воєнної тактики 
(Стратегікон) для візантійської армії, як треба боротися й поступати 
з допомогою застосування політичних хитрощів проти іантів. У згадано
му .підручнику відзверюалюється грецька хитрість ромеїв у їхньому по
ступуванні з іншими народами, а в даному випадку — з антськими пле
менами. Але в основному антський союз був оборонним союзом. Коли 
після особливо динамічних фаз великого переселення народів нома
дизм вишумівся і на українських степах стало спокійніше, відосеред- 
ні тенденції поодиноких антських племен почали діяти сильніше й 
міжплемінний союз увійшов у процес поступової самоліквідації, аж  
поки зовсім не перестав існувати, вливаючися найправдоподібніше 
залишками своїх політичних і військових сил у наростаюче політич- 
но-державне ядро Полянської Землі, основної етно-політично-творчої 
сили Київської Руси на перших етапах її визрівання й роїсту.24

Згідно з поглядом Брайчевського25 на місці давнього антського со
юзу виникли нові політичні організми (Куявія, Славія, Артанія), які 
об’єдналися згодом в IX столітті в повновартісну державну організа
цію — Київську Русь. Безпосередньо чи посередньо залишки антсь
кого союзу таки скріпили наростаюче ядро Київської Руси. В кожно
му разі інтеграція залишків політично-військових сил антського со
юзу якраз синхронізується з генезою державної організації Київської 
Руси. До такого погляду схиляється Мавродин,26 Рибаков,27 Брайчев-

24 Там же. Дивись також — Б. О. Тимощук, Слов'яни Північної Б уко
вини У -ІХ  ст. Київ, 1976, стор. 144.

25 М. Ю. Брайчевський, «Антський період в історії східніх слов'ян», 
Археологія , т. VII, 1952.

26 В. Мавродин, Древняя Русь , 1946, стор. 48.
27 Б. А. Рыбаков, Анты и Киевская Русь.
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ський,28 Пастернак,29 а крім того про це свідчать реляції арабських 
авторів, що їх  подає Гаркави.30 Отже, антський союз був як на той 
час й історично-геополітичні обставини в південно-східній Европі ти
пово можливим міжплемінним політично-державним твором, відпові
даючи своєю племінно-тіолітично-мілітарною структурою тодішній до
бі на тлі ранньоіеторичного процесу. Він проіснував напевно від IV 
до початків (а може й середини?) VII століття нашої ери. А коли взя
ти до уваги найстаршу згадку в Керчі,31 що найправдоподібніше від
носиться до актів (назва «ант» в епіграфічному матеріялі з III ст.), 
як це думає Погодин,32 Гапусенко,33 Мішко34 й інші, то можна гіпо
тетично класти генезу антського союзу приблизно на ІІ-ІІІ століття 
аж до йоіго кінцевого періоду, що його кладуть історики в загальному 
на початок VII ст., бо в тому часі візантійські джерела перестали зта- 
дувати про антів. Але самий факт, що візантійські джерела переста
ли про них згадувати, ще не мусить означати дефінітивного розпаду 
антського союзу в тому часі, тобто на початку VII ст. Антський союз 
у процесі «свого поступового розкладу перестав бути грізним для ві
зантійської імперії й з часом, коли антські племена перестали атаку
вати придунайські провінції Візантії, ромеї перестали ними цікави
тися як реальною силою, яка загрожує їхній імперії. Тому саме ві
зантійські джерела перестали згадувати про них. Але історичний сенс 
змушує нас припускати, що антський союз у процесі свого поступово
го розкладу існував ще дальше в пізніших десятиліттях VII ст., аж  
поки не інтеґрувався зовсім своїми політично-військовими залишками 
в Полянське ядро визріваючої Київської Руси.

З в'жце поданого виходить, що антський союз міг існувати при
близно на протязі яких 4-5 століть на просторах між придунайськими 
областями (на схід від Дунаю) аж до Дніпра, або Озівського моря. 
Південною границею антської території було чорноморське побереж
жя.35 До речі буде пригадати, що Dvornik36 вважає антський союз ім
перією. Дехто навіть вичисляє племена, які могли належати до антсь
кого союзу.37 Не знаємо лише точніше північної границі території ан

28 м. Брайчевський, Антський період в історії східніх слов’ян.
29 Я. Пастернак, Ранні слов'яни в історичних, археологічних та лінґві- 

стичних дослідженнях, стор. 70.
50 А. Я. Гаркави, Сказанія мусульманскихъ писателей о славянахъ и 

русскихъ, Санкт-Петербургъ, 1870.
31 Найстаршу й заразом єдину, коли йдеться про епіграфічний матеріал.
32 А. Погодинъ, «Зпиграфическіе следы славянства», Сборникъ статей 

по археологіи и этнографш, С.-Петербургъ, 1902.
33 I. M. Гапусенко, Боротьба східних слов'ян за вихід до Чорного моря, 

Київ, 1966, стор. 19.
34 Мішко, стор. 44.
35 Гапусенко, там же, стор. 22.
36 F. Dvornik, The Making of Central and Eastern Europe, London, 1949, 

pag. 281.
3? J. Marquart, Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge, Leipzig, 1903, 
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тів. Але є підстави припускати, що вона сягала десь приблизно до 
лісостепної 'смуги на північ, можливо до сучасної Київщини. Чи про- 
ТОКИЇВСЬКЄ ПОСЄЛЄН Н Я-ТВЄрДИ Н я з ПОЛЯНСЬКИМ політичним ядром вхо
дило в границі антської території, тобто в склад політично-державної 
організації антів — точно не знаємо. Але якщо навіть протоісторич
ний Київ з етно-політичним ядром Полянської Землі не входив без
посередньо в склад політично-державного союзу антів, то без сумні
ву мусів мати якісь зв’язки з ним, бо граничив безпосередньо з ант
ською територією у початковій смузі лісостепової полоси. Погляд, що 
авари завалили антський союз, є принайменше односторонній,38 бо 
воєнні конфлікти антів з аварами не все кінчалися перемогою аварів. 
До того ж  історія антського посольства до аварів, очолюваного Ме- 
замиром, і його спосіб говорення, горда поведінка й певність себе при 
розмові з аварами доводить, що антська сторона виступає тут як рів- 
норядний партнер політичного характеру, а не ті, що просять п о 

щади. Правда, авари послабили політично-мілітарний потенціял ант
ського союзу, але його не знищили. Згодом авари 'подалися у напря
мі середньо-придунайських областей і загроза причорноморських сте
пів з їхнього боку зменшилася. Оповідання нашого літописця про 
«примучування дулібів» стосується радше до чеських, чи паннонсь- 
ких дулібів, чим до наших, хоча й переслідування наших дулібів зі 
сторони аварів не виключене.

Після аварів появилися хозари. Дехто з дослідників перебільшує 
політично-військовий потенціял хозарів, які виявляли навіть значну 
толеранцію у відношенні до сусідніх народів і племен. Вони вдержу
вали зі сусідніми народами торговельні зв’язки й у той спосіб втри
мували їх  у сфері своїх еконо мічно -по л ітичних впливів.39 Згідно з 
переказом, записаним у Початковому літописі, хозари мали зайняти 
ранньоісторичний Київ і кияни мусіли платити їм данину. В науці 
це дискусійне питання, бо одні історики прихиляються до того по
гляду, а інші його відкидають. Ріибаков40 ставиться критично до кон
цепції перебільшування ролі хозар. Можливо, що хозари зайняли ли
ше русько-українських сіверян і московських вятичів, які мусіли пла
тити хозарам данину.41 Якраз у таких релятивно спокійніших часах 
у порівнянню з бурхливою добою мандрівки народів антський союз 
переживав поступово процес самоліквідації у наслідок відосередніх 
тенденцій поодиноких племен, які в умовах спокійнішого життя ба
жали жити власним племінним побутом на своїй вужчій території. 
Зрештою про брак єдности між антськими племенами — колективним 
компонентом антського союзу — говориться у  візантійських джере
лах. Але тоді втримував їх разом у спільному міжплемінному союзі

38 Нариси Стародавньої Історії Української РСР, Київ, 1959, стор. 355.
39 Нариси Стародавньої Історії Української РСР, стор. 390.
4» Б. А. Рыбаков, «К вопросу о роли хазарского каганата в истории 

Руси», Советская Археология, т. XVIII, 1953.
4і Нариси Стародавньої Історії Української РСР, стор. 390.
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спільний страх і конечність спільної оборони перед кочовими ордами, 
які надходили зі Сходу в перших фазах мандрівки народів. Коли ж  
небезпека зі сторони номадів зменшилаїся, тоді віджили старі відосе- 
редні тенденції. Отже, антський союз не еиник нагло, бо на загал ані
що на фоні історичного -процесу не появляється випадково, лише в 
наслідок довшого процесу в історичному ланцюгу кавзальних взаємо
відносин. В тому аспекті до іречі було б вміщати генезу антського 
союзу на підставі нахідки в Керчі на приблизно діругу половину, чи 
кінець II, або на III століття нашої ери. Як з одної сторони антський 
союз не появився раптово на ранньоісторичній арені східньоевропей- 
ської історії як deus ех machina, так з другої ж  сторони не зник наг
ло, як фатаморгана в пустелі. Тіш, які недоцінюють політично-дер
жавну організацію антів, можемо з повним почуттям наукового об’єк
тивізму відповісти, що міжплемінна, політично-військова фікція не 
могла б існувати кілька істоліть на такій великій території й до того 
серед таких бурхливих етно-політичних відносин доби мандрівки на
родів, якої патологічний динамізм дався відчути особливо на просто
рах пограниччя Евразії — між Дунаєм і Каспієм, отже якраз на те
риторії антів. Недаром Dvornik42 вважає антський союз імперією. Це 
була унікальна державна організація в унікальних умовинах часу й 
простору. Тому не можна порівнювати політичного антського об’єднан
ня з іншими, головно пізнішими державними творами, й оцінювати 
його з позицій сучасних понять державности. На тодішньому етапі 
південно^східньо-европейської ранньої історії міжплемінний союз ан
тів був у світлі закономірностей історичного процесу на пограничних 
теренах Евразії типовим міжплемінним, політично-мілітарним твором, 
пристосованим до ранньоісторично-геоіполітичних умовин свого часу 
й специфіки простору.

У протилежність до недоцінювання політично-державного твору 
міжплемінного антського союзу існують також тенденції переоціню
вання його може не так у світі української науки, як радше ближчих 
до публіцистики «також науковців» та різних кругів аматорів історії 
й псевдонауковців, які керуються більше патріотичними почування
ми, чим науковою об’єктивністю. Ніде правди діти, у нас в умовах 
політичної еміграції підносить голову марево патріотичної науки, го
ловно історії, яка дискредитує дійсну нашу науку, головно перед 
представниками світової науки. Не маючи міри в оцінці історичних 
явищ, подій і фактів, представники патріотичних тенденцій в науці 
«актуалізують» поняття міжплемінно-лолітично-державної організа
ції антів «на славу неньки України» в дусі модерних політично-дер
жавницьких аспірацій 'сучасного українства та з тенденціями поши
рення історичного діяпазону українських державницьких традицій по 
можливості до найстарших часів нашої бувальщини.

42 Б у о т ік , там же, стор. 281, але вважає, що в антському союзі перева
жали іранські племена.
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Справа не в тому, що такий погляд побудований на неправді, бо 
антський союз виник дійсно на етнографічно українській території й 
його етнічним компонентом булл в основному ранні русько-українські 
племена. Справа саме в екстремному, ультрапатріотичному підході 
легко-публіцистичного жанру, що своєю аматорською настановою не 
приносить нам поваги серед представників світової науки. Такі тен
денції появляються у ісвіті підсовєтської науки при «актуалізуванні» 
державної організації скитів,43 за що ми критикуємо совєтську істо- 
ріоірафію. Автори ультра-патріотичних тенденцій на ґрунті україн
ської історичної науки непотрібно вдираються у відкриті двері, бо 
самий факт існування антського союзу на території України та його 
етнічної приналежности в основному до південно-східнього протосло- 
в’янства, тобто ранніх русько-українських племен, дає йому громадян
ство в галузі історії Руси-України та на сторінках української націо
нальної історіографії. Зате називання антського союзу «українською 
державою» є незручним висловом в науковій термінології та завчас
ним поняттям у сфері нашої національної етноніміки. Дуже правдо
подібний факт інтеграції залишків політично-військових сил антсь
кого союзу до етнополітичного ядра Полянської Землі, домінуючого 
осередка визріваючої Київської Руси, тим більше пов’язує антську 
проблематику з русько-українською історією. Бо й сама назва «Русь» 
означала первісно вужче територіяльне поняття, обмежене до границь 
Київської Землі (топонімічне pendant до Полянської Землі), а в про
тилежносте до того назва «Руська Земля» мала ширше поняття в 
територіяльному аспекті.44 Якраз залишки політично-військових сил 
антів інтегрувалися найправдоподібніше до Руси, тобто в вужчому 
територіяльному понятті. Така залізна логіка ранньоісторичного про
цесу на території південно-східньої Европи, отже на землях України.

Окремі історичні феномени можуть бути вияснені шляхом розгля
дання цілости історичного процесу даної доби в світлі мультиперспек- 
тивно-універсального засягу, бо явища тої чи іншої доби мають при
близно характер, наближений до уніформованого стилю. Тобто тери- 
торіяльно-льокальнии процес треба інтерпретувати в цілому контексті 
універсального, ранньоісторичного процесу даної доби. Той принцип 
своєрідного ранньоісторичного уніформізму можна застосовувати та
кож у  дослідах над антською проблематикою. Якраз антропогеогра- 
фічні й етно-теополітичні фактори ранньоісторичного процесу півден- 
но-східньої Европи між Дунаєм і Каспієм створили такий уніформо- 
ваний стиль ранньоісторичних феноменів, до яких треба зачислити 
перш за все появу антського союзу. Самі умовини тодішньої доби й про
стору з його властивостями євразійських номадів, а при тому й приго-

43 Ол. Домбровський, «Рання історія України в ідеологічному насвітленні 
совєтської історичної науки», Український Історик, ч. 13—14, 1967.

44 М. Н. Тихомиров, «Происхождение названий „Русь” и „Русская зем
ля”», Советская Этнография, Сборник статей, УІ-УІІ, Москва-Ленинград,
1947.
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Ж'ИХ умовин ОСІЛОГО Ж ИТТЯ («онтроверс і я двох протилежних соціо-еко- 
номічних факторів!), диктували людині в колективному маштабі особ
ливий стиль соціо-політично-державного життя, що мало свої прото
типи вже від часі® кіммерійської доби й згодом доби Геродотової Ски- 
тії. Міжплемінний характер політично-мілітарно-державної організа
ції був найправдоподібніше в кіммерійців, бо Геродот (IV, 11) згадує 
про кіммерійських «царів», тобто напевно племінних начальників, які 
творили провід кіммерійського політично-мілітарного союзу.45 Аналі- 
за оповідання Геродота про кіммерійців у їхньому воєнному кон
флікті з  над ходячими зі Сходу скитами промовляє за нашим погля
дом відносно політично-військової організації кіммерійців. Подібно 
мається справа зі скитами, які творили міжплемінний, політично-вій- 
ськовий союз євразійського стилю, де провідну ролю займали царські 
скити. На думку Ростовцева46 це була на той час великодержавна ор
ганізація. В описі похоронів скитських «царів» (міжплемінних началь
ників) Геродот відрізняє царських скитів від інших племен, які при 
виконуванні обряду похорону «царя» наслідували царських скитів 
(IV, 71). Подібні міжплемінні, політично-військові союзи були Й У 
сарматів, які появилися зі Сходу на місце давніх скитів, як номадні 
завойовники. Отже це був ранньоісторично-уніформований стиль по
літично-військ ово-д ер жавної організації, диктований етно-теополітич- 
ними властивостями й відносинами євразійських просторів. Ранньо- 
історичні умовини доби мандрівки народів подиктували антським пле
менам приблизно той самий стиль державної організації. Тому з по
зицій узгляднювання принципу закономірностей ранньоісторичного 
процесу доводиться ствердити, що союз антів був типічним ранньо- 
історичним продуктом етно-геополітичних відносин сзоєї доби поруч 
своїх прототипів державної організації кіммеро-скито-сарматського 
стилю. Усі вони, хоч і різного етнічного складу й на широкому вах- 
лярі ранньоісторичних століть (від кіммерійців до антів приблизно 
одно тисячоліття!), відзначалися у загальному подібним моделей ран- 
ньоісторичної державної організації. В тому аспекті не бачимо об’єк
тивної причини сумніватися в державному характері міжплемінного 
союзу -антіїв, коли в світі історичної науки говорять, а на сторінках на
укових публікацій пишуть, про великодержаву скитів.47

До речі буде видвигнути суттєве для нас питання: чи існують об’
єктивні підстави вважати союз антів південно-східньо-слов’янським, 
тобто ранньо-русько-українсьїким прототипом державної організації 
Київської Руси? Звичайно, як уже сказано, до цього питання нале
жить підходити обережно й безпристрасно, щоб з проблеми науково-

45 M. Rostovtzeff, Geschichte der alten W elt, Band I, Leipzig, 1941, pag. 
128—129 — говорить про могутню державу кіммерійців.

*6 Reallexikon der Vorgeschichte, Band XIII (Berlin, 1929), S. 61. Ростов
цев перебільшив тут також поняття великодержави скитів.

47 На того роду погляд натрапляємо також на сторінках совєтської істо
ріографії.
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студійного характеру не попасти в орбіту легкої публіцистики, навія
ної дешево-патріотичною фразеологією. Поняття державної органі
зації в усіх її варіянтах і на всіх етапах процесу її історичного роз
витку в умовах осілого життя від ранньоісторичних, більш примітив
них форм, аж до модерної державної організації нашої доби включає 
в собі три основні компоненти: територію, людський колектив, тобто 
населення, а на розвинутих етапах етногенетичного процесу етнос — 
нарід та провідну, правлячу верству. Відносно першого компоненту 
немає ніяких сумнівів, бо землі антського союзу покривалися з етно
графічно русько-українською територією. Основна проблема лежить 
у об’єктивному, науково-дослідному розв’язанні справи другого ком
поненту — населення, тобто етнічного складу антського союзу. Це пи
тання не таке аж складне, як складним зробили його (й дальше роб
лять на сучасному етапі дослідів!) ті дослідники, які або занадто про- 
блематизуть і замотують його непотрібно в лабіринті історично не
реальних гіпотез, або підходять до нього з позицій суб’єктивно-націо
нальних інтересів. В науці були різні спроби ідентифікувати етнічну 
приналежність їх  зі ширшим кругом іранського світу.48 Деякі пред
ставники московсько-російської науки передреволюційної й післяре
волюційної доби старалися й дальше стараються per fas et nefas по
в’язувати антів з іпівнічно^східніми слов’янськими племенами, які ста
ли етнічним зав’язком московського народу. Недавно висунено по
гляд (навіть не гіпотезу!) про можливість германського (ґотського) по
ходження антів (?!), що таки зовсім відбігає від історично-реальних 
можливостей тодішніх етно-політичних відносин на території пів- 
денно-східньої Европи, а в тому й України. Ми вже забрали голос у 
тій справі на сторінках «Українського Історика» та не вважаємо по
трібним повторюватися.49

Антську проблематику треба ров’язувати в контексті цілого ран- 
ньоісторичного процесу з узглядненням документально-джерельних 
даних, а не обмежуватися до лінґвістично-етимологічних комбінацій 
на основі кількох назв. Спільним знаменником згаданих «теорій» і гі
потез є недоцінювання документально-джерельних даних і поверхов- 
не знання їх, або непоправний суб’єктивізм, диктований національно- 
політичними аспіраціями. Довголітній досвід на відтинку дослідів над 
питанням етнічного складу міжплемінного союзу антів повчає нас, 
що теорії й гіпотези відносно вияснення етнічного походження антів, 
основані на посередніх лінґвістично-етимологічних комбінаціях, об
межуються здебільша до спекулятивних міркувань і не виходять поза 
межі гіпотетичних здогадів. Бо ми не диспонуємо лінгвістичними ре
манентами мови антських племен та й сама назва антів до сьогодні 
остаточно не вияснена, а поодинокі варіянти тих вияснень так і за
лишаються у  лябіринті гіпотез з матерії античної етноніміки. В нау
ці висовувано погляд, що назва антів, можливо, слов’янського поход

48 Мішко - Домбровський, Нарис... (Вступ, стор. 43 і дальше).
49 Український Історик, 1981.
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ження, але на підставі новіших дослідів сучасні учені пов’язують цю 
назву радше з іраіномовним світом. Мабуть ирийдеться погодитися 
з тим, що назва антів так і залишиться у сфері гіпотетичних мірку
вань.50

Вправді не можна цілковито виключити можливостей, що якісь 
нововідкриті дані епіграфічного матеріялу могли б причинитися до 
остаточної розв’язки цього питання, але боюся, що це малооправдані 
надії. Бо як від часів початкових археологічних розкопок ще з минуло
го століття нічого дотепер не найдено, що могло б посунути справу 
вияснення цього 'питання вперед, то тяжко надіятися на щось, що 
принесло б революційну зміну в аспекті дефінітивного вияснення 
питання назви антів. В кожному разі від часу нахідки найдавнішої 
згадки про антів з III ст. нашої ери на найденій у Керчі мармуровій 
плиті в списку босфорян, де поруч осіб різного етнічного походження 
находиться напис «ант», ми дотепер не находимо в епіграфічному ма- 
теріялі якихось видних слідів, які навели б нас на остаточну роз
в’язку, тобто виянення етнічної назви антів. Немас тих слідів ні в 
етноніміці, ні в топоніміці, ні в обширному матеріялі східньоевропей- 
ської, етногеографічної ономастики пізньо-античних і ранньо-серед
ньовічних авторів. Але й той, найдений у Керчі, напис не всі дослід
ники однаково сприймають. І так, наприклад, М. Грушевський, який 
присвятив, порівнюючи, досить багато уваги антській проблематиці 
не лише в своїй капітальній історичній синтезі,51 але і в окремій роз
відці на сторінках «Записок НТШ»,52 взяв під сумнів погляд, що в 
згаданому написі можна добачувати етнографічне означення. З дру
гого боку до речі буде пригадати, що над Озівським морем жили по
руч інших племен також і антські племена.53 На тому терені була 
розвинена хліборобська культура й міжплемінні, живі як на той час, 
торговельні відносини, з участю протослов’янських племен. Отже, 
в світлі вищесказаного, поява антського імени в Керчі не була не
можливою. Беручи під сумнів концепцію етнографічного значення 
згаданого напису в Керчі, М. Грушевський не спромігся на власну ін
терпретацію згаданої нахідки й на власну концепцію в аспекті ви
яснення тої назви. Як сказано, немає сумніву, що антський союз не 
виринув нагло на ранньоісторичній арені, а поки івін політично-мі- 
літарно окристалізувався й оформився, мусіли існувати архаїчні фа
зи процесу його визрівання. Саме до тих архаїчних фаз визрівання 
антського союзу можна б зачислити згаданий напис у Керчі.

Все ж  таки, абстрагуючи від самої назви антіїв, кардинальною про
блемою являється тут справа вияснення етнічного складу міжплемін
ного союзу антів, тобто, до якої етнічної групи, чи етнічних груп на

50 Бо всі ті гіпотези лінґвістичного й історичного аспекту губляться у  
лябаринті здогадів і  бракує їм вирішально-переконливих арґументів.

51 Історія України- Руси, т. І.
52 Записки  НТШ, т. XXI, 1898.
53 І. М. Гапусенко, цит. пр., стор. 22.
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лежали анти. Джерельні дані, базовані на творах головно візантій
ських авторів-істориків, промовляють за приналежністю основного 
етнічного складу антів до південно-східнього ранньо слов ’ямського сві
ту, отже в дальшій консеквенції — до світу ранньо-русько-українсь- 
ких племен. До такого погляду схиляється Брайчевський54 і інші. А 
■науково-студійний сенс дослідника в парі зі знанням і розумінням 
етно-геополітичних відносин на фоні ранньоісторіичного процесу пів- 
денно-східньої Европи, а в тому й на території України, підказує, що 
до міжплемінного антського союзу належали, або принаймні ґравіту- 
вали культурно й політично деякі вчасно осілі, або напів осілі іран
ські племінні групи. Це був час найбільш динамічних стадій великого 
й бурхливого переселення народів, коли всі автохтонні й недавно осі
лі племена без огляду на етнічне походження були примушені етно- 
політичними обставинами об’єднуватися разом у спільних дефензив- 
них змаганнях з метою збереження себе від винищення. Підбивши ски
тів, сарматські племена з наддонських областей подалися на Захід
і, наблизившися до автохтонно-хліборобських, протослов’янських 
племен, стали їхніми сусідами, а згодом і завойовниками, На місце 
давнього пол іт и ч н о - ігєографічного поняття Скитії виросло нове по
няття — Сарматія. Аналогічно до скитів, які почали осідати компакт
ними масами в другій половині IV століття до нашої ери,55 деякі сар
матські племінні групи почали також піддаватися вищому від но
мадного стилеві осілого життя, ґравітуючи тим самим соціо-культур- 
но, а в дальшій консеквенції до певної міри й політично до південно- 
східніх протослов’ян. Коли взяти до уваги факт, що сарматські екс
пансивні рухи з лівобережних областей Дону в напрямі Заходу при
брали на силі в II ст. до нашої ери, то до ІІ-ІІІ ст. нашої ери (тобто 
приблизно чотири століття) був час, щоб деякі їхні племінні групи 
при конфронтації з осілим життям автохтонно-хліборобських, прото
слов’янських племен, покинули кочовий -спосіб і перейшли на вигід
ніший шлях осілого життя. Якраз ті племінні групи давніших сар
матських кочовиків, які піддалися поступовому процесові переходу 
на осілий спосіб життя, ставали силою соціо-екоеомічно-культурних, 
а в дальшому й політичних факторів, природними союзниками, а в 
дальшому найправдонодібшше й контрагентами політично-мілітарно- 
державного, міжплемінного союзу антів в цілі спільної оборони перед 
зростаючими чимраз більше на силі номадами доби мандрівки народів. 
Є (підстави припускати, що ті сарматські племінні групи, які жили на 
півдні лісостепової полоси, піддалися процесові слов’янської асиміля
ції. Про це свідчать кургани біля с. Кантемирівки, Полтавської об
ласті, де при похованнях, згідно зі сарматським ритуалом, знайдено 
речі, що належать до черняхівської культури,56 яка мала би бути од

54 М. Ю. Брайчевський, «Антський період в історії східніх сло’ян», А р
хеологія, т. VII (1952) вважає, що «є всі підстави називати цей період (II- 
VII ст. н.е.) в історії східних слов’ян антським періодом».

55 M. Ebert, Südrussland im  Altertum , Bonn und Leipzig, 1921, S. 101.
56 Нариси Стародавньої Історії Української РСР, стор. 242.
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ним з компонентів ранньо слов’янської культури. Крім того до речі 
буде пригадати, що сарматські племена е ходили в контакт з причор
номорськими колоніями, брали участь у місцевих торговельних від
носинах та (головно сарматська верхівка), приймали вищі форми 
культурного життя. Аналогічно до попередньої скитської верхівки 
сарматська вехівка толерувала автохтонно-хліборобські племена, які 
постачали як грецьким колоніям, так і іранським завойовникам сільсь- 
ко-господарські продукти. Поняття «сарматизації» південно-східньої 
Евротхи, яке підносять деякі історики Заходу, треба розуміти в полі
тичному сенсі, тобто, що сармати опанували дану територію, а не так, 
що вони тотально винищували населення завойованої території.57 
Поняття «сарматизації уже давно висвітлене Грушевським та іншими 
дослідниками, які підійшли до даного питання з позицій ранньоісто- 
ричного реалізму. Назва «Сарматія», яка заступила старшу назву 
«Скитія», мала політичний, а згодом лише географічний характер, а 
не етнічний.

Як бачимо з вище наведеного, в етно-культурно-політичній атмо
сфері иротослов’яно-іранських взаємовідносин від доби скитів аж до 
сарматів включно питання ґравітації деяких, головно осілих ірансь
ких племінних груп до протослов’ян, а дальше антського союзу, мо
же мати реально-ранньоісторичні підстави. В тому аспекті можна го
ворити про таку чи іншу участь іранських осілих, чи навіть напів- 
осілих, племінних груп у антському союзі чи то в формі безпосеред
ньої участи, чи лише в характері сталих союзників. Але головні ма
си міжплемінного союзу антів були південно-східні слов’яни, що під
тверджують джерельні дані. Перш за все льокалізування антів на 
етнографічно русько-українській території промовляє за їхнім сло
в’янським походженням, бо замешкані антами землі покривалися з 
територією південно-східніх ранніх слов’ян, предків пізніших літо
писних русько-українських племен. Згідно з реляцією Йордана анти, 
яких він вважає найхоробрішими з-поміж слов’ян, мали жити вздовж  
північного узбережжя Понту, тобто Чорного моря, на просторах віід 
Дністра до Дніпра. Подане Йорданом територіяльне означення бать
ківщини антів доповнює Прокопій Кесарійський, згідно з поглядом 
якого землі антів мали простягатися аж до Меотиди, тобто до Озів- 
ського моря на сході. Згідно з його реляцією — на місці колишніх 
кіммерійців жили там, тобто в приозівських степах, утигури, а на 
північ від них простягалися безчисленні племена антів.58 До речі бу
де пригадати, що на пізнішій території антів жили давніше — згідно з

57 м. Грушевський заперечує такий погляд — Ol. Dombrovskyj, „Berei
cherung der Forschungen über die Frühgeschichte der Ukraine durch Mychajlo 
Serhijovyc Hrusevskyj“, Наукові Записки УВУ, ч. З (Мюнхен, 1959), стор. 55.

58 і. м. Гапусенко, стор. 22.
Згадані «безічисленні племена антів» були нащадками давніх автохтонів- 
хліборобів з доби Геродотової Скитії, які з бігом століть розрослися і в об
личчі наступаючої небезпеки номадів почали організуватися у міжплемін
ний союз.



26 О Л Е К С А Н Д Е Р Д О М Б Р О В С Ь К И Й

оповіданням Геродота (IV, 17) — хліборобські племена, алізони й кал- 
лііпіди, а дещо дальше на північ від них скзити-орачі, яких деякі до
слідники 'Схильні зачисляти до протослов’янських племен доби Геродо- 
тової Окіитії. Звичайно, в світі науки були й є різні погляди на етніч
не ідентифікування згаданих племен.59

Представники німецької науки більше «обережні» в аспекті уто- 
тожнення згаданих племен зі слов’янським світом (можливо з пози
цій підсвідомо германофільських тенденцій). На підставі реляції Ге
родота деякі дослідники схильні вважати особливо скитів-орачів при
над ежними до протослов’янських племен.60 Те саме відноситься до 
неврів, які, як видається, пов’язані своїми етнографічними власти
востями зі слов’янськими віруваннями у вовкулаків. Рибаков61 схиль
ний ідентифікувати скилів-орачів і скитів-хліборобів Геродота з пле
менем бористенітів, які замешкували правобережжя Дніпра. Взагалі 
Рибаков вважає праслов’янами ті хліборобські племена, які жили в 
придністрянсько-придніпрянській полосі лісостепу. Одне, що можна 
закинути Рибакову, це його майже беззастережне довір’я до Геродо- 
тових реляцій та поширювання засягу автопсії «батька історії» на те
рени, яких Геродот правдоподібно не бачив, а лише чув про них від 
причорноморських греків. В процесі демографічних змін та племінно- 
етнічного розвитку від доби Геродотової Окитії до початкових століть 
нашої ери згадані ■протослов’янські племена мали відносно багато часу 
розростися та розвинутися у соціо-економічно-культурному й племін- 
но-'політичному аспекті. То були, як сказано, осілі хліборобські пле
мена, автохтони, які перебували на даній території з діда-прадіда 
від найдавніших часів, пов’язані історично й побутово-традиційними 
вузлами з колишніми нащадками трипільських племен. Аналіза Ге- 
родотової реляції про неврів виказує особливо архаїчіні фолкльорно- 
традиційні вузли з праслов’янством. Такий погляд обстоює Ней- 
хардт,62 \а дальше Нідерле,63 Фасмер,64 Лер-Сплавіньскі,65 Неуступ- 
ни66 й інші.67

59 А. И. Доватур, Д. П. Каллистов, И. А. Шишова, Народы нашей стра
ны в «Истории» Геродота, Москва, 1982 — тут маемо перегляд літератури 
предмету й зреферовані погляди поодиноких авторів.

во А. А. Нейхардт, Скифский рассказ Геродота в отечественной историо
графии, Ленинград, 1982, стор. 104—105.

ві Б. А. Рыбаков, Геродотова Скифия, Москва, 1979, стор. 109—110. По
дібний погляд мав А. А. Спицын.

62 Нейхардт, стор. 120.
63 L. Niederle, Slovanske Staroźitnosti, Dii I, Svazek I, v Praze, 1902.

L. Niederle, R ukovet slovanske archeologie, v  Praze, 1931.
L. Niederle, Manuel de Vantiquite slave, t. I, Paris, 1923.

64 M. Vasmer, „Kritisches und Antiikritisches zur neuerer slavischen Etymo
logie“, Rocznik Slaw istyczny, t. VI, Kraków, 1913.

65 T. Lełir-Spławiński, O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian, Poznań, 1946.
66 J. Neustupny, Pravek lidstva , Praha, 1946.
67 На загал усі слов’янські дослідники, а відтак і неслов’янські.
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Ми також прихиляємося до того потляду.68
Згадані племена-автохтони не залишили своїх прадідних земель, 

були добровільно прив’язані до рілі та корилися кіммерійським, скит
ським і сарматським завойовникам за питому автохтонові-хліборобові 
ціну задержання своєї території та за соцю-економічно-побутовий, а 
дальше й етно-тсолітичний процес вростання у землю своїх -предків. 
Говорячи мітологічним стилем, вони виросли «з під землі» своєї спо
конвічної території й бажали залишитися на ній. Кочові орди про
ходили через ту територію, вирізувалися взаємно й зникали з бігом 
часу з лиця прото-русько-української землі, а вони залишалися, ви
гоювали свої рани й задержували стан свого територіяльного посі
дання, перебраного від своїх предків. Це реальна історична дійсність 
ранньоісторичного, автохтонно-хліборобського населення території 
України. З бігом часу вони визрівали в племінно-етно-політичному 
аспекті, їхній територіяльний патріотизм збагачувався поступово зро
стаючим поняттям спільних, міжплемінних інтересів і солідарности та 
етно-психологічними факторами почуття історично-культурно-тради- 
ційного пов’язання на спільній території зі спільною судьбою у жит
ті й діяльности сучасних їм і майбутніх поколінь. Бурхливі часи зро
стаючого кочування в перших століттях нашої ери диктували їм тво
рення міжплемінних форм політично-військової організації й так 
визрівав міжплемінний, політично-військовий союз південно-східніх 
протослов’ян, куди вливалися поволі поодинокі племена. Так, при
близно, можна уявити собі генезу й ранні стадії визрівання антського 
союзу на тлі тодішніх ранньоісторичних, етно-геонолітичних відно
син у південно-східній Европі, тобто на території України. Отже й 
нащадки згаданих вище хліборобських племен Геродотової Скитії, які 
жили на пізнішій території антів, а також, можливо, й інші племена 
протослов’янського походження мусіли правдоподібно влитися в ру
сло дозріваючого міжплемінного союзу антів.

Від доби хліборобських племен Геродотової Скитії до доби генези 
антського <ооюзу минуло приблизно 7-8 століть, тобто доволі часу на 
те, щоб протослов’яни розрослися і чисельно й в територіяльному 
аспекті. Вістка про «безчисленні племена антів» Прокопія Кесарійсь- 
кого покривається з іншими місцями візантійських джерел, згідно з 
якими <анти атакували противника великими масами легко озброєних 
військових з’єднань. Це нагадує воєнну тактику слов’ян. Поруч того 
до речі буде наголосити, що в візантійських джерелах згадуються па
ралельно анти й склавени, як виходить з контексту, споріднені між

68 Схиляємося до погляду Грушевського, що концепцію слов’янського 
походження неврів треба розглядати не лише з позицій лінгвістики (сло
в’янський пень нур — нурська земля) та слов’янської віри у вовкулаків, 
але й в аспекті географічного положення неврів, бо відповідає теорії льо- 
калізіування слов’янської прабатьківщини. Ол. Домбровський, «Геродотова 
Скитія в Історії України-Руси М. Грушевського», Український Історик, ч. 
17—20, 1968, стор. 63—64.
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собою спільним слов’янським походженням племена. Дальше Проко- 
пій каже, що обидва народа (тобто племена склавенів і антів) гово
рять одною, нечувано варварською мовою, а зовнішнім виглядом не 
відрізняються між собою: отже, всі вони високі й сильної будови тіла 
та русяві. До того ж  вони не люблять чинити зла й відзначаються 
простотою звичаїв. Відносно їхньої племінної організації Прокопій 
каже, що склавени й анти не підпорядковані владі одної людини, а 
віддавна живуть в народоправстві й тому вирішують завжди ©сі спра
ви на загальному вічу. Ми вже згадув/али про підручник воєнної так
тики, «Стратегікоїн», візантійського автора, Нсевдо-Маврикія, де він 
описує життя й характер антів та радить використовувати слабі сто
рони міжплемінного союзу антів у боротьбі з ними.

Ось головніші думки зі згаданого твору Псевдо-Маврикія, що від
носяться до хаірактеристики антських племен як у побутово-культур
ному, так і політичному та етнопсихологічному аспекті: автор подає 
до відома перш за все те, що племена склавенів і антів відзначаються 
подібним способом життя й діяльности та подібними рисами вдачі. 
Вони звикли до свободи й тому тяжко їх поневолити, особливо на 
їхній території. Стосовно гостей вони ввічливі й гостинні. Займаються 
скотарством та хліборобством. Живуть по лісах, серед рік і болот. 
Живуть з грабежів (автор напевно має на думці напади слов’ян на 
придунайські провінції візантійської імперії), при чому влаштовують 
напади на своїх ворогів у лісистих і недоступних місцях, послугову
ються хитрощами воєнної техніки. Вони легко озброєні, вживають 
короткі списи та дерев'яні луки зі з>атроєними стрілаіми. Вказуючи 
на їхню анархічну вдачу, Псевдо-Маврикій каже, що вони не звикли 
битися в згущених рядах, але погляд автора «Стратегікону» не від
повідає цілковито правді, бо в умовах лісистих і недоступних місць 
боротьба у згущених лавах неможлива. Коли ж  заходила потреба бо
ротися на відкритих і доступних місцях, тоді слов’яни, а в тому й 
анти, йшли до бою згущеними рядами. Псевдо-Маврикій представляє 
їх, тобто склавенів і антів, як етно-психологічний тип зі сильно роз
виненим індивідуалізмом, тобто між ними бувають часто різниці ду
мок, а в наслідок того й порізнення, при чому одні не хочуть посту
питися другим. Згадуючи про те, що в них є багато ворогуючих між 
собою королів {тобто племінних начальників), автор «Стратегікону» 
радить використовувати те при веденні візантійської політики в від
ношенні до склавенів і антів, тобто толерувати й протегувати одних, 
а з іншими воювати, чи нацьковувати одних проти одних в дусі ста
рої римської політики divide et impera. Вже саме зіставлювання скла
венів з антами, а дальше — опис їхнього життя, способу воювання, 
деяких рис соціо-політичного аспекту та вдачі доводить слов’янське 
походження антських племен, предків пізніших русько-українських 
племен. Деякі елементи тої вдачі так і залишилися в житті слов’ян
ського світу, а перш за все на дні русько-української душі, яку ан- 
тропо географічні й геополітичні фактори вирізьблювали довгими сто
літтями
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До речі буде порушити ще питання фолкльорного матеріалу, ха
рактерного для релігійних вірувань антів. У своїй згадці про скла- 
венів і антів Прокопій Кесарійський каже, що вони вірили в одного 
бога, творця громів і пана всього світу, якому жертвували волів і всі 
інші жертовні звірята. У протилежність до деяких інших народів во
ни не визнавали ніякої судьби, чи фатуму з його непереможною си
лою над людьми. Будьякі життьові труднощі, небезпеки й загрозу 
втрати життя (вони намагалися усунути й тим самим врятувати себе 
при допомозі складання обітниць, тобто, що в разі уникнення неща
стя вони з вдячности принесуть богам жертву. Склавени й анти по
читали ріки, німфи, тобто русалки, й духів (культ предків) та при
носили їм жетви, а під час складання тих жертв ворожили про май
бутнє. У згадці Прокопія про бога — творця громів і володаря всьо
го світу іможна з усією імовірністю добачувати прототип найвищого 
божества громів і блискавок, почитаного пізніше літописними русько- 
українськими племенами — Перуна. Очевидно, крім нього мусіли 
існувати ще й інші, другорядні боги, але Прокопій не згадує про них. 
Отже релігійні вірування склавенів і антів мали найправдоподібніше 
натуралістично-аґрикультурний характер.69 Правда, в описі Проко
пія натрапляємо лише на натуралістичні мотиви релігійних вірувань, 
але тому, що анти були хліборобськими племенами, їхні вірування 
мусіли мати мотиви аґрикультурного характеру, а можливо — й ско
тарського, аналогічно до світу релігійних вірувань пізніших русько- 
українських племен. Трактуючи антів і склавенів як племена того 
самого, отже слов’янського, походження, Прокопій каже, що як скла
вени, так і анти мали від давніх часів одне ім’я, бо і тих, і тих на
зивано опорами, тобто тими, які живуть у розсіянні на їхній терито
рії — розсіяним способом будови їхніх поселень. З вище наведеного 
наглядно бачимо, що аналіза етнографічного матеріялу про антів у 
контексті тодішнього слов’янського світу Сходу й Заходу (анти-скла- 
вени) промовляє за поглядом пов’язання їх з південно-східнім сло
в’янським світом, який у процесі свого соціо-племінно-етнічного, пеи- 
хо-культурного й в кінці політичного визрівання 'Прийняв етногене- 
тичне обличчя літописних русько-українських племен. До речі буде 
підкреслити той факт, що в поданому вище етнографічному матеріялі, 
який відноситься до антів, не находимо ніяких виразніших слідів 
іранізму. Це могло б свідчити, що іранська участь у міжплемінному 
союзі антів була, порівнюючи, незначна. Можливо, що при слов’ян
ському етнічному складі міжплемінного союзу антів іранські осілі й 
напів осілі племінні групи були радше союзниками, які більше чи 
менше помагали антам щойно в часі воєнних дій. При тому деякі виз
начніші іранці або представники інших етнічних груп могли займати 
якісь становища в політично-військовій організації антського союзу. 
У згаданому етнографічному матеріялі не подибуємо ніяких більш

69 Ол. Домбровський, «Релігійні вірування праукраїнських автохтонів», 
Analecta OSBM, vol. VIII, fasc. 1—4 (Romae, 1973).
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замітних слідів інших етнічних, неслов’янських груп. Принайменше 
мікроаналіза джерельного тексту не виявляє нічого подібного. Цей 
факт скріплює лише погляд, що етнічний склад міжплемінного союзу 
антів був у своїй масі слов’янський.

Підсумовуючи вище сказане, до речі буде наголосити такі основні 
тези з  дослідів над 'антською проблематикою:

Територія антів покривалася з етноірафічно українськими земля
ми. Міжплемінний, иолітично-військово-державний союз антів визрі
вав на початку першого тисячоліття нашої ери в ранньоісторичному 
підсонні антрапогео'графічних, економічно-соціо-психокультурних і 
геоиолітичних факторів української території при діянні впливів єв
разійського територіяльного масиву в початкових і дальших стадіях 
доби великого переселення народів. Аналіза етнографічно-фолкльор- 
ного матеріялу антів доводить їхній слов’янський характер. Самий 
факт, що візантійські автори пов’язують антів зі склавенами, включ
но з аспектом мови й старшої спільної назви, промовляє також за сло
в’янським походженням антів у їхній масі. Факт приязних відносин 
і мирної -співпраці антів зі склавенами та їхніх спільних виступів під 
час воєнних дій може свідчити про етнічну спорідненість між ними. 
На підставі вище сказаного логіка історичних фактів у контексті то
дішніх ранньоісторичних явищ, подій і фактів та на фоні цілого 
знаного нам процесу розвитку складного антського феномену на 
протязі кількох століть промовляє за тим, що антські племена в сво
їй компактній масі були південно-східніми слов’янами, а в дальшій 
консеквенції — безпосередніми предками русько-українських племен 
з доби початкових етапів виникнення Київської Руси.70

І в кінці представлене фрагментарно в джерельних даних племін- 
но-політично-військове життя антів не покривається з таким ж е жит
тям оарматів, германів, чи інших неслов’янських племінно-етнічних 
груп, що перебували тоді в східній, чи середній Европі. Змальовані 
фраґментарно тодішніми авторами політично-військові й етнічні вла
стивості антського союзу виявляють типово слов’янський характер, 
отже племінний індивідуалізм та незгоди між племінними начальни
ками з  (виявом івідосередніх тенденцій, слов’янський характер во
єнної тактики та наголошений Прокопієм факт, що племена склаве- 
нів і антів не підчиняються владі одної людини, але живуть у на
родоправстві, тобто вирішують свої справи на вічах. Отже в загаль
ному поданий слов’янський спосіб громадсько-політичного життя. По
за тим суб’єктивне, радше неприхильне становище Йордан а, прихиль
ника ґотів і звеличника Германаріха, в його описі слов’ян, а в тому 
й антів, яких він мимо всього називає найхоробрішими серед слов’ян, 
також промовляє за тим, що він, у протилежність до своїх симпатій 
до ґотів, віияляє неприхильність до другої сторони, отже до сло- 
в’ян-антів, відчуваючи різницю між ними, тобто ґотами й антами, в

70 Ол. Домбровський, «Ранньоісторичні передумови постання Київської 
Руси», Український Історик, ч. 53—54, 1977.
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етнічному розумінні. Отже етно-психологічний чинник у згадках Йор- 
дана -про антів також оромовляе посередньо за їхньою приналежністю 
до -слов’янського світу. На підставі цілого контексту реляцій Йордана 
можна .припускати, що він показав би більше симпатій до антів, коли
б вони були етнічно пов’язані з ґотами. Той же Йордан говорить про 
спільність кровного походження племен, які мають три племінні наз
ви: венеди, анти й склав єни.

Міжплемінний політично-військовий союз антів ранньоісторичного 
федералістичного характеру виявив у цілій повноті нагромаджений 
довгими століттями соціо-етно-біологічний иотенціял та громадсько- 
політичний досвід у  маштабі міжплемінних зв’язків і співпраці в умо
вах спільної долі та історичної традиції, які визрівали в історично- 
територіяльному резервуарі довговікового етногенетичного процесу 
пра- й ранньо-русько-унраїнського автохтонізму від кам’яної епохи, 
головно від доби Трипілля,71 а відтак через нащадків трипільців, ав- 
тохтокно-хлібароібських, протослов’янських племен доби Геродотової 
Скитії й дальших століть аж до порога нашої ери. Бо південно-східні 
протос лов’ямські племена множилися й розросталися {тому «безчис- 
ленні племена антів» у іЩрокопія Кесарійського) в добі кіммеро-ски- 
то-сарматсьїкого панування, а коли наступив особливо бурхливий час 
перших виявів великого переселення народів, згаданий міжплемінний 
потенціял виявився в антському союзі як вислід племінноетнічного 
інстинкту самооборони й протинаступу. Summa summarum того по- 
тенціялу й племінно-політичного досвіду влилася в русло пливучого 
протягом кількох століть життя антських племен і діяльности иолі- 
тично^військового союзу еа довговіковому тлі діяння етногенетичного 
процесу як неповторний феномен виявів ранньоісторичного життя 
прото-русько-українсьїких автохтонів-хліборобів. Генетичне коріння 
суспільства антського союзу сягає до праісторії, а продовжується 
після поступового розпаду того союзу в суспільстві Київської Руси, з 
яким органічно пов’язані дальші покоління українства. Зактивізова- 
ний спільними міжплемінними зусиллями політично-військово-дер- 
жавний вклад антського союзу в скарбницю ранньої історії на тери
торії України став заборо лом збереження етно-біологічної субстанції 
прото-русько-українського автохтонства в добі етнонполітичних ка- 
таклізмів мандрівки народів та джерелом збагачення державнотвор- 
чого досвіду, який завершився згодом у державній організації Київ
ської Руси.

В археологічному аспекті чаїс існування антського союзу покри
вається хронологічно й на загал територіяльно з пам’ятниками куль
тури полів поховань черняхівського типу.72 Генезу культури полів 
поховань черняхівського типу можна класти вже десь на другу по

71 Н. С. Державин, «Об этногенезе древнейших народов днепровско-ду- 
найского бассейна», Вестник Древней Истории, I, (1939).

72 I. г. Шовкопляс, Археологічні дослідження на Україні (1917—1957), 
Київ, 1957, стор. 265, 274.
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ловину, або кінець II ст. нашої ери, а її кінцеві фази збереження мог- 
ліи сягати VI ст.73 В загальному час існування антського союзу кла
дуть, як уже сказано, на добу IV-VI і початок VII ст., але коли взяти 
до уваги назву «ант» в епіграфічному матеріялі з III ст., то перші 
фази організаційного процесу антського союзу можна би гіпотетично 
в’язати з ІІ-ІІІ ст. Самий факт, що візантійські джерела перестають 
згадувати про антів на початку VII ст. також не означає, що якраз 
тоді антський союз перестав існувати. Він міг існувати й — по всяким 
правдоподібностям — існував ще в середині VII ст., а може ще даль
ше,74 але обезсилений у війнах, головно з аварами, перестав бути гріз
ним для Візантії. І тому саме ромеї перестали ним цікавитися. Коли 
ж  узяти до уваги територіяльний аспект проблеми, то згідно з візан
тійськими джерелами (Йордан, Прокопій Кесарійський) територія ан
тів находилася на просторах від придунайських областей і Дністра 
аж по Дніпро й дальше до областей Озівсько-го моря, отже терени 
Середнього Подніпров’я, Побужжя, Подністров’я аж до прикарпатсь
кої полоси, що покривається з нахідками пам’яток культури полів 
поховань черняхівського типу.75 Позатим подані джерелами деякі по
дробиці з життя, побуту й культури антів покриваються з даними 
археологічних досліджень, напр., побудова житлових приміщень з їх 
нім топографічним положенням, густе заселення території, а крім то
го хліборобський спосіб життя,76 характерний південно-східньо-сло- 
в’янським племенам, предкам пізніших літописних русько-українсь
ких племен.

73 Нариси Стародавньої Історії Української РСР, стор. 327. — Автор ка
же, що культура полів поховань черняхівського типу існувала в І-ІІ ст. 
н.е., а «ряд фактів свідчить про її збереження ще в V-VI ст. н.е.». Автор 
тим самим стверджує, що час існування згаданої культури не покривається
з часом перебування ґотів у Північному Причорномор’ї. Дивись також стор. 
328, 329.

С. П. Пачкова, Господарство східно-слов'янських племен на рубежі на
шої ери, Київ, 1974, стор. 132 — наголошує той факт, що у племен черня- 
хівської культури землеробство займало центральне місце у системі госпо
дарства.

A. Т. Сміленко, Слов'яни та їх  сусіди в степовому Подніпров'ї (ІІ-ХІІІ ст.), 
Київ, 1975, стор. 59 — бачить зв’язок між черняхівською культурою та сло
в’янською VI-VII ст.

B. Д. Баран, Ранні слов'яни між Дністром і Прип'яттю, Київ, 1972, стор. 
4—5, 140—142.

'4 в контексті ранньоісторичних явищ, подій і фактів є підстави пов’я
зувати ранньоісторично-древний Київ з антами. Брайчевський, Баран, Смі
ленко й інші схильні пов’язувати добу антів з пізнішою слов’янською до
бою VII-VIII ст.

75 Нариси Стародавньої Історії Української РСР , стор. 329.
76 Сміленко. цит, пр., стор. 65. — Спадковість між пам’ятками середини

І тисячоліття н.е. і  слов’янськими VI-VII ст., що простежується за археоло
гічними матеріялами, підтверджується висновками антропологів. Антропо
логічними дослідженнями фіксується близькість доліхокранного вузько-
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Поставлення антської проблематики в центрі уваги дослідника 
ранньої історії Руои-Ухраїни та виявлення вітального значення по
літично-військового (потенціялу й досвіду антського союзу для пізні
шого державотворчого почину в процесі виникання й організації 
Київської Руои дає належну відсіч представникам норманської і нео- 
норманської теорії, доводячи її проблематичну наукову вартість у 
совітлі реальних соціо^етно-культурних і політичних можливостей 
тодішніх міжплемінно-провідних кругів автохтонно-хліборобського 
населення української території. Виникнення політично-військового, 
міжплемінного союзу антів, тобто на тодішній час антської державно
стей, являється ранньоісторичним прецеденсом у тому розумінні, що 
так, як згаданий союз, так і згодом державна організація Київської 
Руои являється в основному (продуктом льокальних політично-дер- 
жавнотворчих сил, а не імпортованим чужими чинниками на русько- 
український ґрунт, як думають норманісти й неонорманісти.

Поглиблення антської проблематики суґерує нову схему ранньої 
історії Руси-Укіраїни, оперту перш за все на дослідах слідів автохтон
ного населення77 етнографічно (і історично!) української території в 
його етногенетичному процесі — пра- й ранньоісторичних предків 
русько-української спільноти, а в тому й перших починів державної 
організації на території України.

лицього антропологічного типу черняхівців до мезо-доліхокранного вузько
лицього антропологічного типу слов’ян Середнього Подніпров’я (полян), 
що приводить до висновку про участь черняхіівських племен у формуванні 
слов’ян Середнього Подніпров’я. Також стор. 66. — Наведені відомості пи
семних джерел дають підставу пов’язувати з  ранніми антами кінця IV ст. 
пізні черняхівські пам’ятки, оскільки їх  територія збігається з територією 
антів.

77 Ол. Домбровський, «Нова схема ранньої історії Руси-України», Укра
їнський Історик, ч. 65—68, 1980.


