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РАННЯ ІСТОРІЯ 
РУСИ-УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДОСЛІДІВ

(ПРОЛЕГОМЕНА ДО ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ РУСИ)

Досліди над ранньоісторичним минулим Руси-України мають свою 
історію при особливій екомплікованости методології студій, що полягає 
на критичному й мікроаналітичному зіставленні як джерельних даних
з античної, візантійської й арабської історіографії, а в тому й епігра
фіки, так і археологічного матеріялу та врешті досягнень з ділянки 
таких допоміжних дисциплін історії, як антропологія, палеосоціологія, 
фолкльор, палеоетнографія, палеоетнологія й лінгвістика. Сама істо
рія у вужчому розумінні того терміну, тобто без згаданих вище допо
міжних дисциплін, не мала спроможности аж до кінця XVIII і початків 
XIX ст. відкрити багато тайн пра- й ранньоісторичного життя з глибо
кої безодні віків. Тому в часі, коли згадані дисципліни практично не 
існували, або находилися ще в пеленках, пра- й ранньоісторичне ми
нуле української території було terra incognita. Найвимовнішим до
казом вище сказаного являється перше видання першого тому Історії 
України-Руси М. Грушевського (1898), яке починається від згадки про 
Аскольда й Дира. Щойно третє видання того ж  першого тому (1913) 
починається від палеоліту під впливом революційних досягнень перед 
історичної науки. Перше видання першого тому згаданої Історії репре
зентувало ще історичну науку XVIII і першої половини XIX століття.

Як це звичайно буває, початкові етапи розвитку допоміжних дис
циплін історії проходили під кутом контровереійних вислідів, бо в 
парі з тим, як починало світати на далеких обріях пра- й ранньоісто- 
ричних дослідів у наслідок перших досягнень учених, появлялися 
фабриковані на скору руку різні теорії й гіпотези, які нераз були дуже 
далекі від історичної правди. Щойно згодом деякі непродумані кон
цепції були замінені кращими, чи ближчими до правди. І так примі
ром на місце первісних здогадів про іранське походження кімерійців 
утверджується тепер погляд про їхню спорідненість з тракійськими 
племенами, а концепцію монгольського походження скитів, видвигнену 
на основі опису Гіппократа, остаточно поховано на основі мікроана
літичних дослідів Геродотової Скитії та лінґвістичних реманентів 
скитського походження, а ще більше савромато-сарматського по-
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ходження, приймаючи остаточно тезу іранського походження скитів 
і споріднених з ними савроматів-сарматів.1

Не від речі буде пригадати, що ще в початках XX століття Peisker2
і Minns3 обстоювали погляд про монгольське походження скитів. А на 
нашому ґрунті були спроби ідентифікувати скитів з іпрото слов’янами. 
Тенденції « слов’янізування» скитів подибуємо в підсовєтській науці. 
Наш галицький дослідник, Партицький4 під кінець XIX ст. обстоював 
погляд про протослов'янське походження скитів головно на підставі 
хибних мовознавчих арґументів (він пов’язував назву скитів із словом 
«скитатися»), а в підсовєтській науці ґальванізована концепція спорід- 
нености скитів з тір отос лов’янами випливає радше з птолітично-імпер- 
ських калькуляцій «актуалізовання» ранньої історії на ґрунті підсовєт- 
ської дійсности.5 Форсована німецькою наукою та деякими східньо- 
европейськими дослідниками головно німецького походження концеп
ція роздмуханої традиції «ґотської імперії» на території України була 
спростована М. Грушевським як незгідна з історичною дійсністю.6

Так само концепція «сарматизації» південно-східньої Европи в ет
нічному розумінні -не виходить поза рямці проблематичної вартости 
гіпотез, бо термін «сарматизація» можна розглядати лише в політич
ному аспекті.7 Тобто сармати аналогічно до їхніх попередників (кімме
рійців і скитів) як номади-завойовники опанували на якийсь час дану 
територію та накинули їй і населенню свою панівну назву (Сарматія). 
Але автохтони — хлібороби так і залишилися на своїй території, під 
час коли якась частина сарматів перейшла «а осіле життя й стопи
лася у автохтонному субстраті, а інші були розбиті ґотами.

Це більш маркантні залишки непродуманих концепцій дослідників 
XIX ст. на відтинку ранньої історії південно-східньої Европи, тобто 
території України, з яких деякі покутують ще до сьогодня (прим, по
в’язування скитів з протослов’янами на ґрунті нідсовєтської науки,8 
чи питання так званої «сарматизації»). В деяких дослідників минулого 
століття подибуємо нахил до ідеалізування окитів, що також покутує

1 A. Dombrowsky. Herodotus and Hippocrates on the Anthropology of the 
Scythians. The Annals of the Ukrainian Academy, vol. 10, No. 1—2 (29—30), 
1962—1963.

2 J. Peisker. Die alteren Beziehungen der Slaven zu Turkotataren und Ger- 
manen. Vierteljahrschrdft ftir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Nr. 3 (1905).

3 E. H. Minns. Scythians and Greeks. Cambridge, 1913.
4 О. Партицький. Велика слов’янська держава. Львів, 1889.

О. Партицький. Старинна історія Галичини від VII віку перед Хр. до року 
110 по Хр. Львів, 1894.

5 Ол. Домбровський. Рання історія України в ідеологічному насвітленні 
совєтської історичної науки. Український Історик, 1967, ч. 1—2 (13—14).

6 Ол. Домбровський. Методологічні основи дослідів над ранньою історією 
України М. Грушевського. Український Історик, 1969, ч. 1—3 (21—23).

7 Ол. Домбровський. До питання періодизації й термінології ранньої істо
рії України. Український Історик, 1975, ч. З—4 (47—48).

8 М. Артамонов. К  вопросу о происхождении скифов. ВДИ, 1950, 2.
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до сьогодня у підсоветській науці в наслідок певних патріотичних тен
денцій, пов'язаних з інтерпретацією й насвітленням скитського пи
тання.9 Щойно з бігом часу, в міру збагачування наукового досвіду в 
парі з розвитком історичної науки та допоміжних дисциплін історії 
реальна оцінка бере верх над «науковим» романтизмом на базі дже
рельно-фактологічного матеріялу та модерної методології наукових 
дослідів у контексті можливо цілої історії великанських просторів 
Евразії, де антропогеографічні й геополітичні фактори відігравали ви
рішну ролю.

У протилежність до ідеалізування скитів траплялися в науці кон
цепції скитофобії, згідно з якими характеризовано скитів як останніх 
дикунів (до такої концепції схилявся наш дослідник, В. Щербаків- 
ський10), що також не відповідає правді, бо скитська знать радо пе
реймала зразки цивілізації причорноморських греків, а частина з них 
переходила до форм осілого життя. В другій половині IV століття до 
нашої ери скити почали переходити компактними масами на осіле 
життя.11 Подібний процес у соціоккультурному аспекті переходили 
згодом сармати, в наслідок чого деякі їхні племена найшлися у ант
ському союзі. Така загальна оцінка етно-племінних відносин на тери
торії античного Північного Причорномор’я відповідає станові науки на 
сучасному етапі дослідів.

Та сучасний етап дослідів характерний своєю еволюцією наукових 
зацікавлень — від великопростірно-мультиетнічного аспекту до тери- 
торіяльно-автохтонно-етногенетичного, коли йде про ранню історію 
Руси-України. Тобто великопростірно-мультиетнічний аспект являєть
ся мультиперспективним, географічно-історичним тлом, на якому до
сліджуємо територіяльно-автохтонно-етногенетичний процес русько- 
української національної спільноти в його ранньоісторичних фазах.

Вагітна своїми подіями й еволюцією світоглядовости Наїполеонська 
доба причинилася до розбудження глибшої національної свідомости 
серед європейських народів, завершеної в половині XIX століття «вес
ною народів», яка в свою чергу на дальших етапах розвитку націо- 
нально-культурно-етнопеихо логічних феноменів, а також реакційних 
у відношенні до тодішніх імперій, політичних аспірацій закінчилася 
у початках XX століття на руїнах тих же імперій експльозією націо
налістичних течій, іноді екстремно-ідеологічного характеру. Як знає
мо з історії розвитку історичних наук, світоглядові течії мали поваж
ний (якщо не вирішальний!) вплив на хід історичної думки, інтерпре
тацію історичних подій, явищ і фактів, а тим самим на розвиток істо
ріографії. Згадані впливи поглибилися в нашому столітті — ері націо
налізмів на полі історіографії, якої мериторичні й методологічні прин

9 А. Коцевалов. Античная история и культура Северного Причерноморья 
в советском научном исследовании. Мюнхен, 1955 (Институт по изучению 
истории и культуры СССР).

10 В. Щербаківський. Формація української нації. Прага, 1941.
11 М. Ebert. Sudrussland im Altertum. Bonn und Leipzig, 1921, S. 101.
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ципи позначилися здекларованою орієнтацією на модерну галузь істо
ричних наук — націологію в ідеологічно-науково-дослідному аспекті. 
Предметом наполегливих дослідів є вже не лише проблематика ви
никнення давніх і недавніх імперій, їхнього розвитку й різних фаз 
існування з присвячуванням основної уваги царям, князям і полко
водцям, а в останніх часах президентам і чільним політикам. Сьогод
нішня історіографія, особливо в аспекті історичної синтези, бере зде
кларований етно-орієнтаційний курс, тобто населення даної території, 
нарід з його поодинокими суспільними слоями-верствами в усіх мож
ливих проявах його всенаціонального, отже економічного, громадсько
го, культурного, політичного й релігійно-церковного життя на його 
ранньоісторичному й згодом історичному шляху розвитку в контексті 
можливо універсального історичного процесу — стає предметом дослі
дів. Той напрям поширив засяг історичних дослідів, створюючи, чи 
відкриваючи нові горизонти в домені історіографії завдяки револю
ційному проґресові на відтинку історичної науки, спричиненому голов
но розвитком допоміжних дисциплін історії. В тому аспекті в домені 
новітніх дослідів виринули студійні зацікавлення учених широкою 
проблематикою етногенези й особливо першими, ранньоісторичними 
етапами етногенетичного процесу того, чи іншого народу як з чисто 
наукових міркувань, так і з позицій національних аопірацій. Тому 
сьогодня горизонти історичних дослідів поширилися на ранньоісторич- 
ну добу, а навіть є намагання учених, особливо археологів, віднахо
дити праісторичні сліди як індивідуального, так тим більше первісних 
форм колективного людського життя з бажанням ідентифікування 
архаїчних форм автохтонізму в світлі палеосоціологічних дослідів, як 
найстаршої, тобто праісторичної вихідної точки протоетногенетичного 
процесу.

Територія України викликає особливе зацікавлення до студій над 
пра- й ранньоісторичним минулим перш за все в протоетногенетичному 
аспекті тому, що даний терен із своєю специфікою схрещування куль
тур, а дальше зі своїми антропогеографічними, соціоекономічними, 
культурними й геополітичними факторами являє собою класичний 
огаримір правікових коренів автохтонізму й тим самим архаїчних зав’яз
ків протоетногенетичного процесу. Отже специфіка української тери
торії викликає особливе зацікавлення і являється вдячним предметом 
дослідів.12

З трьох основних факторів — компонентів історичного процесу: 
часу, простору й людини — ця остання, як активний чинник — інди
відуум, а згодом колективного маштабу, відіграє домінуючу ролю на 
тлі релятивно-«пасивного», хронологічного й напів-пасивного геогра
фічного чинника в соціо-етно-націогенетичному процесі, де економіч- 
но-соціяльні й культурно-етнопсихологічні явища переплітаються та 
еволюціонують з диференціяції в уніфікацію історичної дії на тлі

12 Ол. Домбровський. До питання антропогеографії й геополітики тери
торії України в античній добі. Український Історик, 1976, ч. 1—4 (49—52).
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соціо-культурно-етно-уніфікаційного процесу. До специфіки україн
ської території й її ранньоісторичного минулого належить її позиція 
в цілому геополітичному контексті євразійських відгіосин, характер
них патологічними симптомами свого історизму, імпровізованими не
рідко історичною випадковістю.13 Така нагла імпровізація історичного 
процесу, яка виникала звичайно в наслідок стихійно-економічних не
щасть та наслідком того непередбачених етнічних катаклізмів, потя
гала за собою патологічні феномени економічного, культурного, чи 
навіть етно-демографічного характеру. Та соціо-економічні, а з бігом 
часу й етно-культурні підстави раннього автохтонізму на українській 
території були такі закорінені, що навіть згадані вище патологізми 
євразійського історизму не змогли їх знівечити.14

Дефензивний пра-русько-український автохтонізм аґрікультурного 
стилю показався тривалішим і більш відпорним від агресивно-нищів
ного, євразійського номадизму, який напирав зі Сходу й або заломлю
вався при зустрічі з іншими номадами, або, переходячи еволюцію від 
кочового до осілого життя, топився із своєю панівною верхівкою У 
пра-'русько-українському автохтонному субстраті. Отже основним те
нором дослідів над пра- й ранньоісторичним минулим території Укра
їни особливо на сучасному етапі розвитку нашої історіографії повинні 
бути не кочовики, які перекочовували через великі простори Евразії 
зі Сходу на Захід, топилися в автохтонному субстраті праукраїнських 
хліборобів з переходом на осіле життя, а решта з них гинула в вирі 
взаємних змагань за терени для випасу скота, а наші предки, прото
слов’янські автохтони-хлібороби з наддніпрянсько-наддністрянських 
теренів, що стали зав’язком перших стадій протоетногенетичного про
цесу русько-українського етносу.
Зрештою проблеми кіммерійців, скитів і савромато-сарматів, а перш 
за все скитське питання, до якого диспонуємо, порівнюючи, ще най- 
обильнішим джерельним матеріялом головно з Геродотової Скитії, а 
також даними археологічних розкопок, вже доволі висвітлені (правда, 
найменше висвітлене питання про кіммерійців у наслідок недостачі 
джерельно-фактологічних даних) й дуже сумнівне, чи може найтися 
у процесі дальших археологічних розкопок новий матеріял, який при
ніс би якісь ревеляційні новини, що довели б до революції поглядів 
у проблематиці скитології.
З другої сторони питання пра- й ранньоісторичних коренів русько- 
української етногенези, отже автохтонно-хліборобського субстрату ще 
далеко не уточнене. На шляху дослідів архаїчних коренів протоетно

13 Тому М. Грушевський вистерігався схематизації, тобто вкладати фак
ти українського історичного розвитку в готові рямці універсальних схем — 
І. Витанович. Уваги до методології й історіософії Михайла Грушевського. 
Український Історик, 1966, ч. 1—2 (9—10), стор. 34—35.

14 Ol. Dombrovskyj. Bereicherung der Forschungen tiber die Friihgeschiohte 
der Ukraine duroh Mychajlo Serhijovyc Hrusevskyj. Наукові Записки УВУ,
ч. З (Мюнхен, 1959).
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генетичного процесу нашого народу є ще відносно багато неуточнених 
проблем. Праісторія України з її епохами кам’яного віку (палео-мезо 
й неоліт та палеометалева доба — енеоліт) обмежені до виявів (і то 
далеко неповних!) матеріяльної ’культури, відкриваних археологічною 
лопатою.

У тому часі людина діяла індивідуально, в родинному крузі, чи 
нечисленними громадами, тобто без значніших племінно-етнічних 
флюктуацій, які в пізніших часах спричинювали більші, чи менші 
зрушування з місця та пустошення економічно-культурного, чи на
віть демографічного характеру. Тому можна припускати, що в стар
ших фазах неоліту (ранній неоліт) антропогеографічно-племінно-етніч- 
на стабільність населення території України дозволяла на розвиток, 
а навіть розквіт хліборобського життя автохтонів. Те явище спосте
рігаємо на носіях трипільської культури в останніх фазах неоліту 
(пізний неоліт). Але основна проблема в тому, що ми не диспонуємо 
писаними джерелами з тих часів і здані виключно на археологічний 
матеріял, який дає нам лише певну картину матеріяльної культури 
трипільців. Зате етнографічно-фолкльорний матеріял, на основі якого 
можна б робити більш конкретні етнологічні заключения, залишаєть
ся у загальному майже невідомим. Тому в домені дослідів над праісто
ричним минулим постулят етнологічного уточнення майже не має ре
альних підстав джерельно-фактологічного порядку.15 Ми доходимо 
лише до більше чи менше правдоподібних гіпотетичних концепцій на 
основі логіки й законів пра- й ранньоісторичного процесу, та порів
няльних студій над антропо-соціо-етно-культурними й географічними 
феноменами інших теренів у контексті принципів закономірносте за
гально історичного процесу.

Краще представляється відтинок ранньоісторичних дослідів, де вже 
диспонуємо писаними джерелами. Зате тут виринає інша проблема. 
Південно-східно-протослов’янські племена, тобто пра-русько-україн- 
ські автохтони-хлібороби не виступають в античних джерелах під 
власним іменем, з власною племінно-етнічною ідентичністю, а покриті 
загально прийнятою у тому часі панівною назвою номадів-завойовни- 
ків (скитів, сарматів) в античній історіографії. Щойно мікроаналіза 
тексту перш за все Скитії Геродота, а відтак інших античних дже
рельних відомостей при конфронтації з даними археологічного мате- 
ріялу16 виказує присутність протослов’янсько-праукраїнських племен, 
тобто автохтонно-хліборобського елементу на території України.

15 Правда, антропологічні досліди, прим, кістяків населення трипільської 
культури, дозволяють нам на висування деяких гіпотетичних тверджень. — 
Я. Пастернак. Важливі проблеми етногенези українського народу в світлі 
археологічних досліджень. Нью-Йорк, 1971, стор. 19.

16 Я. Пастернак. Ранні слов’яни в історичних, археологічних та лінгві
стичних дослідженнях. (Записки НТШ, том 189 — Українське Історичне 
Товариство, Історичні монографії, том 3), Нью-Йорк—Торонто—Париж— 
Мюнхен, 1976, стор. 106—112. За редакцією Марка Антоновича.
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Можливо, що на підставі етнографічно-фолкльорного матеріялу, 
сконфронтованого зі все ще поступаючими новішими археологічними 
відкриттями, буде можна тут і там поробити ще деякі етногенетично- 
єтнологічні уточнення. Всеж таки тяжко сподіватися щось ревеляцій- 
ного, бо з етнографічного й фолкльорного матеріялу «витиснено» май
же все, що лише можна було. Зате видаються бути більш реальними 
надії на деяке уточнення проблеми ранніх етапів економічно-соціо- 
політичного, організованого протодержавного життя у зв’язку з архео
логічними розкопками на терені протокиївеьких поселень і в ближ
чих околицях (особливо на терені колишньої лолянської землі), які 
стали згодом етно-політичним ядром Київської Руси. На особливу 
увагу археологів заслуговує терен приблизно в формі трикутника,17 
в рогах якого находилися найстарші, знані нам міста Київської Руси: 
отже перш за все Київ, а дальше Переяслав і Чернігів (а недалеко 
нього Любеч). Коли взяти до уваги історичний факт, що процес урба
нізації має свої протоурбанізаційні етапи, наявним приміром чого мо
жуть послужити виявлені археологічною лопатою протокиївські по
селення, то згаданий географічний трикутник (територія льно-етно- 
політичне ядро Київської Руси) може скривати у своєму підземному 
нутрі иеодну тайну генези урбаністичного процесу, з яким органічно 
пов’язана організація економічно-соціо-політичного життя з його арха
їчними виявами протодержавного устрою. На тому ж  терені були пер
вісно сконцентровані перші основні вияви соціо-етно-економічного, 
культурного й політичного життя Київської Руси, які згодом пошири
лися територіяльно в процесі творення імперії над Дніпром та завер
шування на тому історичному етапі етногенетичного процесу шляхом 
поступової інтеґрації русько-українських племен у рямцях великодер
жавного життя. Згаданий територіяльний трикутник (особливо Київ 
на правому березі Дніпра, а відтак Переяслав і Любеч на лівому бе
резі, при чому Переяслав дещо віддалений від Дніпрового берега, та 
врешті віддалений дещо на .південний схід від Любеча Чернігів) нахо
дився на шляху головної комунікаційно-торговельної магістралі, тоб
то водної Дніпрової артерії, що мала довговікову традицію потамоло- 
гічного фактора комунікаційно-торговельних зв’язків між Причорно
морською полосою і з другої сторони Прибалтикою, чи навіть сканди
навською полосою.

Київ з усіх названих поселень-міст мав найдогідніше положення 
в антропогеографічному й геоіполітичному аспекті, бо був розположе- 
ний на правому березі Дніпра, отже хоронений у великій мірі перед 
номадами Лівобережжя, а позатим находився приблизно на пограниччі 
між степовою й лісостеповою полосою. Переяслав находився на пів
денний схід від Києва, Любеч дальше на північ, а Чернігів на північ

17 М. Грушевський також говорить про територіяльний трикутник (між 
Дніпром, Ірпенем і Россю, як про центр історичного життя і вихідну країну 
Руси, тобто Русь властиву), отже точне географічне окреслення первісної 
Руси. — Історія України-Руси. т. І, стор. 190.
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ний схід. Хоча Любеч і Чернігів находилися на території Лівобережжя, 
але зате були розположені на північ від Києва, тобто правдоподібно 
вже в цілковитій лісостепній полосі, куди викликувані номадизмом 
етнічні флюктуації не сягали аж так далеко, а принайменше не з та
ким динамізмом, як у степовій полосі. Все ж  таки згаданий терито- 
ріяльний трикутник з його поселеннями находився приблизно в центрі 
комунікаційно-торговельної магістралі — Дніпра, особливо протокиїв- 
ське поселення (правдоподібно первісне укріплення перед кочовика
ми), де було порівняльно догідне місце комунікаційно-торговельних 
зв’язків між купцями Півночі (Прибалтики) і Півдня (Причорномор’я) 
давнім шляхом водяної сітки Висла—Бог—Прип’ять—Дніпро. Отже то 
був найправдоподібніше терен зустрічі Півночі з Півднем (давня тра
диція, на якій виросло поняття «путь із варяг у греки»). У зв’язку з 
вище сказаним є об’єктивні підстави (повторюємо за Брайчевським18) 
говорити про протокиївське поселення на принайменше кілька століть 
перед історичним Києвом, якщо вже не вчасніше, бо археологічні роз
копки, на які покликується Брайчевський, синхронізують архаїчні 
етапи протокиївських поселень зі сивою давниною кам’яної доби, а 
вже тим певніше з добою середини першого тисячоліття до нашої ери, 
тобто Геродотової Скитії. Другі, згадані нами міста, також могли ся
гати коренями своїх протоурбаністичних етапів до передкняжих часів, 
хоча не так глибоко в передісторичну давнину, як Київ. В науці 
траплялися голоси, які старалися ідентифікувати Геродотовий Гелон 
з ранньоісторичними етапами протокиївського поселення, що інші 
заперечували. Як відомо, Щербаківський19 ідентифікував Гелон з Біль- 
ським городищем на Полтавщині. В дійсності концепція ідентифіку
вання Гелону з Більським городищем не на багато краща від гіпотези 
пов’язування Гелону з протокиївським поселенням.

Не знаючи добре географії Скитії, Геродот у своєму оповіданні про 
похід Дарія на скитів помішав одне з другим (можливо помішав Та- 
наїс — Дон з Тирасом — Дністром) на підставі того, що йому опові
дали ольвійські греки. До того оповідання батько історії дочепив і 
згадку про Гелон, мимо того, що Дарій не міг дійти з військом у такому 
короткому часі до терену Полтавщини, ні навіть до Дніпра. Згадка 
про Гелон мусіла бути його власною комбінацією можливо на підставі 
суперечних реляцій тих же ольвійських греків. А зрештою сама кон
цепція Щербаківського пов’язування Гелону з Більським городищем 
це гіпотеза дуже проблематичної вартости. До речі, він приймав опо
відання Геродота про похід Дарія майже дослівно, вважаючи, що 
Дарій міг дійти до теренів між Доном і Волгою(?!), а вже принайменше 
до Лівобережжя. Все ж  таки не виключено, що в глибині скитського

18 М. Ю. Брайчевський. До питання про виникнення міста Києва. Укра
їнський Історичний Журнал, 1959, ч. 5.

19 V. Scerbakivskyj. La situation geographique de la ville de Gelone d’Hero- 
date. Księga pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy urodzin Prof. 
Dr. Włodzimierza Demetrykiewicza. Poznań, 1930. А також у цитованій вище 
його «Формації».
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материка іпри комунікаційно-торговельному шляху Дніпрової артерії, 
а в даному випадку в укріпленому протокиївському поселенні, могли 
жити греки — зв’язкові купці, посередники при вимінній торгівлі 
між Прибалтикою й Причорномор'ям. Згідно з реляцією Геродота (IV, 
108) Гелон мав бути «дерев'яним містом», окруженим «дерев'яним му
ром, високим і цілим з дерева. . .  доми й святині в них також із де
рева», на підставі чого можна б додумуватися, що дерево, як буді
вельний матеріял, було легко здобути. А це в свою чергу насуває дум
ку, що Гелон міг находитися близько лісостепової полоси, що могло б 
до певної міри промовляти за протокиївською гіпотезою льокалізу- 
вання Гелону. Дальше батько історії каже, що «гелонці давно були 
це греки, але виселилися з надморських міст і поселилися в краю 
будинів», тобто поселилися досить далеко в глибину скитського мате
рика. Згідно з реляцією Геродота (IV, 109) «гелонці управляють землю, 
живляться хлібом, мають городи» Але це могло бути їхнє побічне 
зайняття, бо вони не мусіли аж так далеко на північ від чорномор
ського побережжя переселятися, щоби управляти землю. Можливість 
управи землі була й близько чорноморських берегів, що бачимо на 
примірі алізонів, калліпідів і скитів-орачів, які жили в причорномор
ській полосі й управляли землю (IV, 17). Тому можна припускати, що 
переселені на північ греки могли займатися також торгівлею, можли
во, як посередники між Північчю і Півднем. Це припущення пов’язу
ється також з концепцією можливого перебування греків (переселен
ців з причорноморської полоси) у протокиївському поселенні, як збір
ному торговельному пункті між Півднем і Північчю, де відбувалася 
виміна товарів, а в тому й прибалтійського бурштину за грецькі ви
роби та хліборобські продукти. До речі буде пригадати, що Геродотові 
був відомий Дніпровий шлях, який вів з чорноморських берегів на 
північ (IV, 18).

Хоча згідно з реляцією про похід Дарія на скитів можна б льока- 
лізувати Гелон десь приблизно в околицях Дністра, до якого міг най
дальше дійти Дарій, то самий опис Гелону й пов'язування його зі зем
лею будинів свідчив би радше за гіпотезою льокалізування його десь 
можливо між степовою й лісостеповою полосою Подніпров'я. Очевидно, 
це все гіпотетичні концепції. Все ж  таки гідним уваги є те, що Геродот 
говорить про переселення греків на північ, які могли бути торговель
ними посередниками між Прибалтикою і Північним Причорномор’ям, 
що в свою чергу допускає гіпотетично можливість концепції побуту 
таких же грецьких торговельних посередників і в протокиївському 
поселенні-укріпленні.

У зв’язку зі згаданим територіяльним трикутником ЇСиїв—Переяс
лав—Чернігів виринає питання, яку картину демографічного (етногра
фічно-етнологічного) аспекту представляв він собою у можливо най
старших етапах ранньої історії України, які етно-культурні відносини 
були в тому часі на русько-українській території? Найстарше писане 
джерело — Геродотова Скитія, яким можемо користуватися при нама
ганнях розв'язки даної проблематики, дає нам дуже неясну картину.
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На підставі етнографічного матеріялу Геродотової Окитії й згідно з 
тим можливої реконструкції географічного розміщення поодиноких 
племен і народів можна в загальному держатися погляду, що Геродот 
пов’язував зі згаданим територіяльним трикутником країну андро- 
фагів і на схід від них меланхлайнів. Грушевський20 у своїй Історії 
схильний льокалізувати андрофагів десь у середньому Подніпров’ї, 
тобто на території протослов’ян, в даному випадку прарусько-україн- 
ських автохтонів-хліборобів, що пов’язується приблизно з територією 
Київщини.

Ми присвятили дещо більше уваги питанню про андрофагів на 
іншому місці,21 тут подаємо лише найважніші думки, пов’язані з на
шою темою.

Це просто неможливо, щоб у тому часі (кінець VI і початок V сто
ліття до нашої ери) та в умовах автохтонно-хліборобського життя епі
гонів Трипілля й економічно-культурних впливів грецької колонізації, 
сягаючих досить далеко на північ у глиб материка, існував на наших 
землях канібалізм і ще до того десь приблизно в центрі прастарої 
комунікаційно-торговельної магістралі водного Дніпрового шляху, 
який пов’язував водяною сіткою Прибалтику з Північним Причорно
мор’ям. До речі буде підкреслити тут, що обидві назви племен (анд
рофаги й меланхлайни) е грецького походження, отже були надані 
названим племенам греками, а по друге, що перше з них називалося 
не антропофаги, тобто людоїди, лише андрофаги, що дослівно зна
чить мужоїди, або чоловікоїди. Згідно з реляцією Геродота (IV, 18) 
«.. .  андрофаги — нарід своєрідний, не-скитський», а дальше (IV, 106)
— «Андрофаги мають найдикіші звичаї з усіх, вони не знають правди 
й закону в них немає ніякого. Вони кочують. Одежу носять скитську, 
а мову мають свою осібну. Вони одні з цих (народів) їдять людей». 
Фантастичну згадку батька історії про андрофагів треба найправдо- 
подібніше вважати такою самою напів-мітографічною фікцією, як 
його згадку про «однооких людей — арімаспів» (IV, 13, 27), чи «лисих 
від уродження — аргіппаїв» (IV, 23). У випадку з андрофагами місце 
мітографізування етнографічного матеріялу зайняло варваризування 
зі сторони греків. З другої сторони з Геродотового оповідання вихо
дило б, що андрофаги є реальним етнографічним поняттям, а не фан
тастичним витвором мітичної географії, чи варварофобських тенденцій 
припонтійських греків. Згідно з реляцією батька історії про похід Да- 
рія на -скитів представник андрофагів мав брати участь у воєнній на
раді разом з представниками інших племен і належав до тих, які від

20 М. Грушевський. Історія України-Руси, том І, стор. 117. Дехто льокалі- 
зує андрофагів більш на півночі, що не відповідає реляції Геродота. При
міром: А. И. Тереножкин. К вопросу об этнической принадлежности лесо
степных племен северного Причерноморья в скифское время. Советская 
Археология, XXIV (1955), стор. 12. — Нариси Стародавньої Історії Україн
ської РСР, Київ, 1959, карта 7 (стор. 192).

21 Ол. Домбровський. Геродотова Скитія в Історії України-Руси М. Гру- 
шевського. Український Історик, 1968, ч. 1—4 (17—20).
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мовили скитам помочі, бо вони перші зробили наїзд на Малу Азію (IV, 
119). З і згаданого оповідання виходило б, що андрофаги представляли 
собою реальну силу в політично-стратегічних розрахунках скитів, 
коли їх запрошено на воєнну нараду. А позатим представник андро- 
фагів належав до тих, які висунули моральний аргумент, мовляв, 
скити перші напали на Малу Азію й тим заслужили собі на відплату 
зі сторони перського царя, Дарія.

Усе те промовляє за концепцією, що в оповіданні Геродота про 
андрофагів одне перечить другому. Того роду контроверсійні аргу
менти промовляли б радше за тим, щоби тих, до яких прилипла назва 
«андрофагів», вважати реальним племінно-етнічним поняттям, пов’я
заним географічно десь приблизно зі середнім Подніпров’ям, на межі 
степу й лісостепу, або в прикордонній смузі лісостепу, але саму назву 
«андрофаги» мітично, чи радше варваризовано-фантастичною, приду
маною правдоподібно грецькими купцями з причорноморських колоній. 
Не виключено, що «андрофаги» постачали грецьким колоніям рабів — 
молодих, здорових мужчин з довколишніх племен й тому прилипла до 
них назва «андрофаги»-мужоїди. З багатьох варіянтів можливої 
розв’язки питання про андрофагів на особливу увагу заслуговує один 
здогад.

Glotz22 подає цікаве пояснення до Геродотової згадки про однооких 
арімаопів і грифів, які мали стерегти золотий скарб (IV, 13), що в дійс- 
ности можна вважати ремінісценцією найстарших вісток про поклади 
золота на Уралі, чи в Колхіді. Отже згідно з поглядом Glotz’a фан
тастичні оповідання про арімаспів і грифів могли видумати карійські 
мореплавці, які знали про ті поклади золота й хотіли змонополізу- 
вати для себе їхнє видобування, відстрашуючи інших від того терену. 
Тому вони й поширювали того роду фантастичні оповідання про якісь 
напів-мітичні істоти, небезпечні для людей, бажаючих виправлятися 
по золото. Того роду аналогія насувається при намаганні вияснити 
якось питання про Геродотових андрофагів. Якщо десь в середньому 
Подніпров’ї приблизно в центрі комунікаційно-торговельної маґістралі 
водного Дніпрового шляху (отже правдоподібно в полосі між степовою 
й лісостеповою смугою на шляху (МІЖ Північним Причорномор’ям і 
Прибалтикою та скандинавськими краями), що покривається зі згада
ним вище територіяльним трикутником: Київ—Переяслав—Чернігів, 
існував торговельний центр — місце зв’язків між причорноморським 
Півднем і [прибалтійською Північчю, яке приносило значні зиски, то 
в інтересі грецьких купців з надморських колоній було змонополізу- 
вати ті користі для вузького круга втаємничених поширюванням по
голосок про жахливих канібалів — «андрофагів», що -мають «найди- 
кіші звичаї з ус іх. . .  не знають правди й не мають ніяких законів 
т а . . .  їдять людей». «Одноокі арімаспи й грифи» були льокалізовані 
десь далеко на Сході в приуральській полосі й до них можна було 
застосовувати фантазію мітичної географії, а для територіяльно

22 G. Glotz. Histoire grecque, vol. I, Paris, 1925, p. 164.
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ближчих «андрофагів» у добі Геродота мітична географія, (можлива 
в добі Гомера й Гезіода, а може ще й частинно грецьких логографів, 
була вже явним анахронізмом. Тому застосовано мотив варваризу- 
вання довколишніх племен, такий популярний серед греків тої доби, 
бо ідеалізування північних народів у стилі гіпербореології «пересуну
лося» у безпосередньо перед — Геродотовій добі до скандинавської 
полоси в міру того, як поширювався горизонт географічного знання 
у греків. Якби там не було, а з короткого оповідання Геродота про 
андрофагів пробивається тенденційність представити їх в стилі «вар- 
варизування», а навіть відстрашування від їхньої країни. Чи Геродот 
вірив наївно в те, що йому оповідали припонтійські греки про «андро
фагів», чи може був втаємничений у хитру тактику грецьких купців
— невідомо.

В кожному разі на території середнього Подніпров'я розвивалася 
хліборобська культура автохтонного населення, що виключало присут
ність на ній, або навіть безпосередньо в сусідстві якогось дикунського 
племени канібалів, бо це колідувало б зі соціо-економічно-культур- 
ними відносинами тодішньої доби в області Подніпров’я, коли взяти 
до уваги аспект принципу закономірности ранньоісторичного процесу. 
Подібною загадкою в науці є згадані Геродотом меланхлайни (IV, 107), 
про яких сказано, що вони «носять чорну одежу» та «мають скитські 
звичаї», а в іншому місці (IV, 20) Геродот називає їх «чужим, не-скит- 
ським народом», повище якого простягаються болота й пустиня. Згід
но з оповіданням Геродота представник меланхлайнів на воєнній на
раді також належав до тих, які відмовилися помагати скитам проти 
Дарія (агатирс, невр, андрофаг, меланхлайн і тавр — IV, 119). Отже 
згідно з Геродотовою реляцією виходило б, що меланхлайни — чорно- 
одежники також були реальним племінно-етнічним поняттям. З усіх 
можливих здогадів чи не найбільш близьким до правди буде той, що 
меланхлайни стикалися можливо з грецькими купцями (а може де
які греки перебували навіть на території меланхлайнів як торговельні 
посередники) й від них перейняли звичай носити темний плащ (меляс
— чорний, хляміс — плащ). Країну меланхлайнів можна льокалізу- 
вати приблизно в початковій смузі лівобережного лісостепу, що покри
валося б найправдоподібніше з тереном Чернігівщини.23 Характерним 
є тут і те, що навіть сама назва міста (Чернігів) нагадує племінно- 
етнічну назву меланхлайнів — чорноодежників. Дуже можливо, що 
та грецька назва (як і назва «андрофагів»), надана чорноморськими 
греками, так і прилипла до жителів даної країни.

Заходить питання, чи традиція «чорноодежників» заховалася аж 
так довго до історичної доби, тобто вчасного середньовіччя, коли по
став Чернігів? До речі буде пригадати тут, що Геродотова Скитія стала 
каноном для пізніших представників античної історіографії, які пи
сали про територію Східньої Европи, головно України, та її етногра
фічні відносини зі згадками про меланхлайнів. Отже назва меланх-

23 М. Ebert. Stidrussland im Altertum, S. 86.
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лайнів доходила в той спосіб від Геродотової доби до пізно-античної 
доби24 на пограниччі між античністю й середньовіччям, що могло при
чинитися до продовження традиції існування даного племени, або ще 
можливіше — до традиції країни, пов’язаної з тою племінною назвою 
аналогічно до назви «Скитія», «Сарматія», які з часом еволюціонували 
з етнонполітичного поняття до географічного. Таким шляхом еволю
ції ономастичних понять могла піти й країна меланхлайнів —■ від ет
нічного, чи може етно-територіяльного поняття до самого територі- 
яльного, яке в свою чергу могло злитися згодом з поняттям Черні
гова й Чернігівщини. Якщо так в дійсності було, то не поняття черні
гівської землі — тобто Чернігівщини виникло від назви міста Черні
гова, а навпаки, назва міста Чернігова виникла від назви чернігів
ської землі — Чернігівщини. В зв’язку з тим виринає також питання, 
чи може проточернігівське поселення сягає до доби якщо вже не 
ранньої історії Руси-України, то принайменше передкняжих часів. 
Можливо, що дальші археологічні розкопки кинуть дещо більше світ
ла на те питання. До речі буде звернути увагу й на те, що Чернігів 
положений над Десною, яка вливається до Дніпра зовсім недалеко від 
Києва на північ. Отже між протокиївським поселенням і з другої сто
рони проточернігівським (якщо воно своїми коренями доходило до 
ранньоісторичної доби, чи принайменше до передкняжих часів) були 
наглядні комунікаційні, а з тим правдоподібно якісь торговельні мож
ливості. У світлі вище сказаного виходить ясніше, чому Чернігів на
лежить до найстарших міст Руси-України та належить до згаданого 
територіяльного трикутника: Київ—Переяслав—Чернігів (а не так то 
далеко від Чернігова був Любеч на лівому березі Дніпра). То був 
терен, який правдоподібно ґравітував у комунікаційно-торговельно- 
культурному, а згодом і політичному аспекті до ранньоісторично- 
древнього Києва, тобто до протокиївського поселення-укріплення на 
взір грецької п о л і с .

Територія України в античній добі пульсувала незвичайно актив
ним, як на той час, життям особливо на відтинку сільськогосподарської 
продукції й торгівлі. Крім виживлення мешканців численних грецьких 
міст — колоній і факторій північного Причорномор’я щороку виси- 
лано -сотки тисяч медимнів збіжжя й інші хліборобські, чи загально 
споживчі продукти до метрополії, для якої торговельні зв’язки зі 
«Скитією» були питанням життя й змагань проти голодної смерти. 
Грецькі колоністи-купці просякали вглиб «скитської» території та 
організували купівлю продуктів, збуваючи при тому свої товари міс
цевого виробу, або імпортовані з метрополії. До того долучувалися у 
деякій мірі торговельні зв’язки між північною Понтидою й Прибал
тикою. Дніпрова водна артерія представляла собою отже могутній ко
мунікаційно-торговельний фактор, а терени над Борістеном-Дніпром 
були об’єктом особливого проникання грецьких колоністів-жупців.

На тому тлі можна краще зрозуміти ролю й значення протокиїв
ського поселення й заразом укріплення, яке в географічному, топогра

24 Птолемей (II ст. нашої ери) згадує про мелянхляйнів.
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фічному й -стратегічному аспекті було немов предестиноване до тої ж  
ролі збірного комунікаційно-торговельного пункту. Розположене в 
пограничній зоні між степовою й лісостепною полосою Правобережжя, 
на високому березі Дніпра, отже хоронене до певної міри перед більш 
динамічною флюктуацією номадів лівобережних степів, а до того на 
шляху зв’язків між причорноморським побережжям і з другої сторони 
прибалтійською Північчю (що одержав згодом традиційну назву «путь
із варяг у греки»), протокиївське (найправдоподібніше укріплене) по
селення було якраз відповідним місцем для того роду збірного пункту. 
Невиключено, що довкола протокиївського поселення могли виник
нути з часом і інші подібні, хоча й менші, торговельні, чи торговельно- 
промислові поселення (свого роду факторії), де громаджено товари з 
довколичних місцевостей, а відтак транспортовано до головного, збір
ного пункту.

Одним з таких менших збірних пунктів-факторій могло бути про- 
точернігівське поселення25 на терені колишніх «чорноодежників». Не
має сумніву, що така сільськогосподарська продукція й торгівля у ши
рокому маштабі територіяльного масиву від чорноморського побереж
жя до початкової смуги лісостепу, тобто десь приблизно до теренів 
північної Київщини, з Правобережжям і частинно Лівобережжям, а 
особливо в центрі Подніпров’я при широко закроєній акції причорно
морських колоній і факторій та систематичному вдержуванні торго
вельних зв’язків грецьких колоністів з автохтонно-хліборобським на
селенням вимагала належної організації.

Якщо наші, оперті на логіці, принципах кавзальности й закономір
ностей історичного процесу, міркування є близькими до правди, то 
ми мали б вияснення, чому якраз згаданий територіяльний трикутник 
став особливим тереном розвитку протоурбанізаційного процесу, яко
го архаїчні корені сягають можливо до ранньоісторичної (а може на
віть праісторичної, тобто неолітично-палеометалевої) доби. Згідно з 
нашим ходом думок було 5 вказаним зактивізувати саме на тому те
рені археологічні розкопки, які можуть принести новий фактологіч
ний матеріял.

Слідкуючи консеквентно за концепцією комунікаційно-торговель- 
ного, а в парі з тим дальшого соціо-культурного значіння протокиїв
ського поселення, яке переходило процес свого протоурбанізаційного 
росту, ми повинні здавати собі справу з впливів того ж  древнього Киє
ва на близькі терени, жителі яких приходили до нього зі своїми про
дуктами, стикалися з місцевими й приїздними купцями, одержували 
шляхом виміни грецькі товари, «ористали з удогіднень міського жит
тя й вищого рівня культури та брали участь у культових святкуван
нях. ‘Крім того в часі загрози з боку кочовиків довколишні мешканці 
могли шукати захисту в середині укріпленого поселення, тобто за 
оборонними валами й мурами.

25 Нариси Стародавньої Історії Української РСР, стор. 379.
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На підставі короткого опису Геродотом «деревлянош міста» Гелону 
(IV, 108) з його домами й святинями грецьких богів, прикрашеними на 
грецький спосіб статуйками богів і жертівниками,26 можна уявити 
собі приблизно, як міг виглядати ранньоісторично-древний Київ в умо
вах пра-русько-українського, автохтонно-хліборобського життя, грець
кої колонізації з її торговельними й культурними впливами та загроз
зі сторони кочовиків.

У парі з ростом населення древнього Києва творилися ремісничі 
круги та виробничі центри між іншим керамічної й ювелірної продук
ції, здвигалися нові забудування, виростало місто на зразок причорно
морських міст-колоній з міською адміністраційною організацією мож
ливо на взір грецької поліс. Люди збагачувалися й  творилася міська 
знать. Міська охорона для внутрішнього порядку й оборони поселення 
(укріплення перед кочовиками), яка рекрутувалася з місцевого насе
лення, приймала військовий характер та ставала зав’язком пізнішої 
княжої дружини.

Правда, є підстави припускати, що з генезою військової сили древ
нього Києва можуть бути пов'язані залишки військових з’єднань ант
ського союзу після його занепаду в наслідок затяжних воєн з аварами, 
але про те згодом. При концепції аналогій між ранньоіет-оричним Киє
вом і з другої сторони грецькою поліс на -взір причорноморських коло
ній насувається думка, чи до недавна напів-історична постать Кия не 
нагадує щось у роді Першого архонта (протос архон) древнього ‘Києва, 
а його брати дальших архонтів, творячи на грецький взір іколеґію 
архонтів. Екзекутивна влада лежала в руках архонтів, а уставодавча 
влада належала до Ради (буле), що відповідало 5 старинній інституції 
віча на ґрунті Київської Руси за характером народних зборів.

В такому випадку прастарий демократизм Київської Руси мав би 
свої корені не лише в інституції народних зборів на ранньослов’ян- 
ському грунті, але й на ґрунті грецького, перш за все атенського демо
кратизму. Вислідом демократичного устрою урбаністично-політичного 
життя Прото-Київської Руси, тобто ранньоісторичного ‘Києва з довко- 
личними теренами, мусіло бути громадсько-політично вироблене як 
на той час суспільство (довколичне населення), яке брало якусь участь 
у громадсько-політичних справах, знане згодом під назвою жителів 
полянській землі, отже полян. Тому в світі вище сказаного стає більш 
зрозумілим явище, що населення пізнішої Київщини, тобто плем’я 
полян стало етно-політичним ядром, а полянська земля геополітично- 
державним центром у добі генези й перших етапів організації Київ
ської Руси. В історії античного світу маємо приміри, як то з одного 
поселення, а згодом міста творилися держави, а навіть імперії.

Вже самий факт, що грецькі колонії проіснували в Північному 
Причорномор’ї около тисячу років (sic!), тобто від VI ст. до нашої ери

26 М. Ebert. Sudrusisland im A ltertum , S. 189. — Inm itten  des Budim schen 
Jagervolkes lag eine von griechischen K aufleuten gegrikidete H andelsstation, 
Gelonos, die von einer griechisch-skythischen M ischbevolkerung bew ohnt war.
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(не числячи факторій, які почали появлятися уже в VII ст.) до при
близно половини першого тисячоліття нашої ери, бо залишки колиш
нього економічного й політичного життя таких колоній як Ольвія й 
Тирас дійшли до V—VI ст. нашої ери, — говорить сам за себе в аспекті 
грецьких впливів не лише на економічно-культурні відносини, але й 
на ранньоісторичні форми протоурбаністично-громадсько- політичного 
життя.

Ті впливи просякали в місцеве автохтонно-хліборобське населення, 
яке духом своєї мирнокультурної традиції ґравітувало до вищих форм 
культурного життя, та в процесі культурно-етнопсихологічної пене- 
трації доходили в глиб придніпрянсько-придністрянської території.27 
Згадані впливи не могли оминути й урбаністично-громадсько-політич- 
ного життя Протокиївської Руси, тобто іпротокиївського поселення- 
уюріплення на шляху комунікаційно-торговельної, водної магістралі 
Дніпра (чи радше укріплення-поселення, бо в аспекті хронологічного 
порядку наперед було правдоподібно укріплення, яке згодом було за
селюване на поодиноких етапах процесу росту ранньоісторично- 
древнього Києва) з довколичними теренами й їхнім населенням.

Рання й згодом пізня доба гелленістичної культури, яка не оминула 
й Північного Причорномор’я, ще більше інспірувала того роду впли
ви гелленізації. Тому існують об’єктивно-наукові, історичні підстави 
висувати, нехай і обережно, концепцію певних аналогій між ранньо- 
історично-древнім Києвом та з другої сторони грецькою п о л і с ,  
містом-державою. На місце антично-гелленських впливів на території 
Руси-України прийшли на порозі вчасного середньовіччя візантійські,28 
бо геополітичне положення земель України предестинує їх до чорно
морсько-середземноморських культурних впливів, що в дальшій кон- 
секвенції виключає культурно-психологічну пов’язаність Руси-Украї
ни з фіно-московською Північчю.

Чорноморсько-середземноморські культурні впливи, які діяли по
середньо на території України ще від кінцевої доби Гомера — Гезіода29 
(в оповіданні про гіпербореїв Геродот [IV, 32—36] натякає на економіч
ні й культурно-релігійні зв’язки Північного Причорномор’я з полосою 
егейського -моря), стали духовою предтечою пізніших культурних 
впливів з доби грецької колонізації. Тому землі України пов’язані з 
архаїчною констеляцією грецької мітології. Згодом олімпійський пан
теон здав свої духові позиції християнству візантійського стилю, 
культурну благодать якого відчуло населення земель Руси-України.

Історичний процес VI і VII століття нашої ери на землях України 
являвся закономірним виявом подій, явищ і фактів, на ґрунті якого 
мимо проявів номадизму визрівали фактори, потрібні для виникнення

27 Там же, стор. 188.
28 На особливу увагу заслуговують торговельні зв’язки Північного При

чорномор’я з Візантією — В. П. Невская. Византий в классическую и элли
нистическую эпохи. Москва, 1953.

29 A. Dombrowsky. The Hyperborean Episode in Herodotus’ Scythia. The 
Annals of the Ukrainian Academy, vol. 12, No. 1—2 (33—34), 1969—1972.



РАННЯ ІСТОРІЯ РУСИ-УКРАЇНИ 21

повновартної державної організації над Дніпром. В даному випадку 
можна говорити не лише про надзвичайно родючий у геологічному 
аспекті, але також культурно-духовному, чорнозем прото-русько- 
української душі, на яких зростало багатство хліборобсько-матеріяль- 
них та культурно-духовних надбань.

Архаїчні прояви культурно-духовного профілю пра^русько-україн- 
ської етногенези губляться у безодні віків кам’яної епохи та вири
нають дещо виразніше в добі пізнього неоліту—енеоліту, тобто Три
пілля, характерні багатьома культовими варіянтами, комбінованими 
з фетишизмом, анімізмом, тотемізмом та соціо-аґрікультурним стилем 
релігійних вірувань, допасованих до матріярхального стилю родопле
мінної структури суспільства.

З часом вони були замінені комбінацією геллено-малоазійського 
пантеону в процесі зустрічі гелленського світу з пра-русько-україн- 
ським в умовах грецької колонізації. Вчасна й відтак пізна доба гелле- 
ністичної культури відограла безсумнівно значну ролю в кристалізу- 
ванні релігійного синкретизму на тлі льокальних і греко-орієнтальних 
культів не без впливів і старозавітнього монотеїзму мозаїстичної ре
дакції. Це були б важніші передхристиянські етапи розвитку релігій
них вірувань на землях України, з яких останні, .греко-орієнтальні, 
як вияв вищого стилю політеїзму, репрезентували ту культурну ат
мосферу, що випливала зі самого факту грецької колонізації на ґрунті 
льокальних відносин Північного Причорномор’я включно з аґрарно- 
натуралістичними культами праукраїнських автохтонів-хліборобів.30 
Бо як відомо, чим вищий стиль релігійних вірувань, тим на загал 
вища духова культура. Висока хліборобська культура праукраїнських 
автохтонів— епігонів трипільських ратаїв та променююча з причорно
морських колоній грецька цивілізація доповнювали себе. Так витво
рився симбіоз пра-русько-українсько-гелленської, а згодом геллені- 
стичної цивілізації, який процвітав около тисячі років на землях Укра
їни — 'специфічне явище зі специфічними цивілізаційними компонен
тами (праукраїнський автохтонізм аґрарного стилю, грецька колоні
зація, євразійський номадизм).

Згодом гелленські й гелленістичні впливи заступив візантійський 
світ зі своїми культурно-релігійно-еклезіястичними властивостями 
християнського змісту. На початку нової ери в світі вищих духових 
вартостей наступила «повня часу» й з країни євангелій розійшлася 
«нова віра» Великого Учителя з Назарету, яка через Малу Азію про
сякла до Північного Причорномор’я. До того Земля над Борістеном- 
Дніпром увінчалася символічною традицією побуту апостола Андрія 
на Київських Горах, що немов предестинувало пізнішу Матір русько- 
українських городів до становища Третього Риму з духовою юрисдик
цією, культурним приматом і післанництвом Русіи-України на терені 
Східньої й Середньої Европи. Антична традиція побуту Андрія Перво-

30 Ол. Домбровський. Релігійні вірування праукраїнських автохтонів. 
Analecta OSBM, vol. VIII, fasc. 1—4 (Romae, 1973).
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званного в «Скитії» відбилася гомоном у літописі Нестора, який, як 
це виказує аналіза тексту, був навіть під впливом апокрифічної ре
дакції тої традиції.31 До речі, згідно з літописом апостол Андрій по 
дорозі до Риму шляхом «у варяги», тобто Дніпром у гору, в сторону 
Балтики, мав вступити .на беріг, вийти на Київські Гори, благословити 
та поставити хрест. Отже тут також маємо відгомін прастарої традиції 
вітальної важности комунікаційно-торговельного шляху, Дніпрово- 
водної магістралі, що пов’язувала північні береги Понту з Прибал
тикою.

Сліди монотеїзму на землях України подибуємо десь приблизно на 
самому порозі між старою й новою ерою, якщо не скорше. На ґрунті 
освічення й поглибленого інтеллектуалізму античної доби починав 
діяти чим раз більше вплив монотеїстичної системи старозавітнього 
ягвізму. Розсіяне по тодішньому світі під час екзилької доби жидів- 
ство поширювало ідеї монотеїзму, а жидівство діяспори завершувало 
це в парі з ростом християнства. В наслідок того інтеллектуально- 
духов-ного процесу зродився тип юдеопоганізму, а відтак юдеохристи- 
янізму. Згадані впливи не оминули й античного Північного Причорно
мор’я. На підставі епіграфічного матеріялу довідуємося, що на північ
ному побережжі Понту, а саме в Пантикапеї, Горгіппії й Танаїсі, існу
вали жидівські громади, розкинені меншими групами й у інших міс
цях. Існують підстави говорити, що найпізніше в І столітті нашої ери, 
або правдоподібно ще скорше, жидівство стануло твердою стопою на 
південних землях України.

Мимо свого ізолювання від решти жидівства жиди в Північному 
Причорномор’ї знали гебрейську мову, знали добре Біблійні тексти 
старозавітних писань, що їх виписувано як евлоги на камінних плитах 
гробівців у формі епітафій, а як дату, тобто означення часу, ставлено 
букви. Жидівські громади користувалися тут доволі широкою авто
номією, а їхні члени підлягали юрисдикції жидівських рад. Подібну 
організаційну схему подибуємо в жидівській громаді в Римі. На тлі 
жидівського побуту на землях України й у пов’язанні грецьких куль- 
турно-релігійних товариств, які старалися піддержувати культурні 
зв’язки з автохтонним (пра-русько-українським) населенням в цілі 
скріплення співжиття та поборювання варваризму й гелленофобії, 
виростає на тому терені ідея монотеїзму. Її речниками являються так 
звані «визнавці найвищого Бога».32

Правдоподібно, як це підчеркує Dubnow,33 грецькі культурно-релі- 
гійні товариства лучив з жидівством гелленістичний рух, який мав

31 Ол. Домбровський. Переказ про Апостола Андрія ка київських горах 
в історичному насвітленні. «Київ», 1956, ч. 5 (тут подана важніша література 
предмету).

32 A. Dombrowskyj. Quaedam ad historiam vitae religios&e in Ucraina. De 
conceptu sebomenoi Teon hipsiston eiusque interpretatione. Analecta OSBM, 
vol. III (IX), fasc. 1—2 (Romae, 1958).

33 S. M. Dubnow. History -of the Jews in Russia and Poland, vol. I, Philadel
phia, 1916, pag. 16—17.
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свої впливи й на тодішнє жидівство (пізно-гелленістична доба). До 
багатьох жидівських громад прилучувалися «визнавці найвищого 
Бога», які приймали не лише монотеїстичний принцип релігії, але й 
частинно жидівський Закон. Між іменами членів тих релігійних това
риств находяться імена не лише жидівські, але й гелленізованих «вар
варів». Не виключено, що в даному випадку маємо до діла зі своєрід
ною оинтезою двох ідей: старозавітнього монотеїзму й більш удуховне- 
ного культу Зевеса. Це однак виходило далеко поза рямці монолятрії 
та принайменше наближувалося дуже до монотеїзму. Stern34 каже, що 
згаданий культ був невтральний як у відношенні до жидівства, так і 
до поганства. В кожному разі духовий прогрес був без сумніву ве
ликий.

Відносно датування епіграфічного матеріялу, найденого в вище 
згаданих місцях, немає абсолютної єдности між ученими.35 В кожному 
разі деякі з тих надписів походять з перших віків нашої ери й явля
ються першокласним історичним джерелом до дослідів над розвитком 
культурно-духовних процесів на землях України. Хоч релігійний рух 
«визнавців найвищого Бога» не мав масового характеру, то все таки 
він був правдоподібно найстаршим проблиском монотеїзму, який по
ступово дозрівав духово до розвитку християнства на тому терені. 
Початки християнства на землях України пов’язані з побутом ґотів 
на нашій території, які прийняли «нову віру» правдоподібно від поло
нених з Малої Азії, головно з Каппадокії. Самим раннім датованим 
пам’ятником християнства на землях південної України є найдений 
в Керчі нагробник36 з іменем: Евтропій. Є це плита, на якій виритий 
хрест, поданий напис: «тут опочиває Евтропій» і дата — 601. Ця дата 
601, подана згідно з боспорським літочисленням, мала б означати рік 
304 християнської ери. З вище поданого виходить, що на землях пів
денної України вже при кінці III століття повинна була існувати 
християнська громада, якщо вже не скорше.

Ґотська Церква в Криму находилася під руководством царгород- 
ських патріярхів, які рукопокладали туди єпископів. Перші відомості 
про єпископат кримських ґотів відносяться до IV століття. З особли
вою симпатією до кримських ґотів відносився отець старохристиян-

34 Е. Stern, von. Die griechische Kolonisation am Nordgestade des Schwar- 
zen Meeres im Lichte archaologischer Forschung. Klio IX, 1909, S. 150.

Э. Штернъ, фонъ. Надпись религіознаго общества изъ ©еодосіи. Записки 
Императорскаго Одесскаго Общества Исторіи и Древностей, XXIV, 1902, 
Протоколы: стр. 29—35.

35 D. Chwolson. Achtzehn hebraische Grabschriften aus der Krirn. Memoires 
de I’Aca-demie imperiale des sciences de St.-Petersbourg, V ile  iserk\ tome IX, 
1866, No. 7; A. Firkowitsch, A. Harkavy. Altjudische Denkmaler aus deir Krim. 
Memoires de 1’Academie imperiale des sciences de St.-Petersb ourg, V ile  serie, 
tome XXIV, 1876, No. 1.

36 В. В. Шкорпилъ. Три христіанскія надгробія, найденныя въ Керчи вь  
1898 году. Записки Имп. Одесскаго Общ. Исторіи и Древностей, XXII, 1900, 
Протоколы: стр. 59.
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ської Церкви, Іван Хризостом. Деякі дослідники, прим. Tomaschek,37 
вважали, що ґотський єпископ Теофіль (Theophilus Gothiae metropolis), 
який мав брати участь у першому вселенському Соборі в Нікеї 325 р. 
і як передостанній підписати акти нікейського Собору, мав свій осідок 
в Криму. Але Васильєв,38 Braun39 і інші вважають, що Теофіль був 
єпископом західних ґотів над Дунаєм, що й видається більш правдо
подібним. Витиснені з часом в гори ґоти в VII—VIII столітті дістаються 
у сферу хозарських впливів так, що в їхній столиці Дорос стояв на
віть ґарнізон хозарів, які зрештою мали бути досить толерантними до 
чужих релігій.40 Такі були в загальному культурно-релігійні відно
сини на землях України на порозі й у перших століттях нашої ери.

Коли до вище сказаного додати представлені в нашій попередній 
праці соціо-економічні, етногенетичні й етно-політичні відносини, то 
матимемо приблизно доволі вірно реконструйовану картину розвитку 
ранньоісторичного процесу на землях України, в контексті якого мо
жемо розглядати питання генези Київської Руси. Так отже десь най
пізніше під кінець VI і на початку VII століття історичний процес на 
землях України дозрів до того, щоб на тлі його принципів кавзаль- 
ности й закономірности збалянсованого в цілому контексті історизму 
виникла повноцінна державна організація над Дніпром як summa 
summarum усіх змагань і досягнень автохтонного населення особливо 
середнього Подніпров'я, центру соціо-економічного, культурного, етно- 
генетичного й в кінці політичного процесу з усіма його факторами й 
компонентами, потрібними для кристалізування політично-державного 
життя. Знаємо з історії, що головніші цивілізаційні центри ранньо- 
історично-античного світу виникали згідно зі законами екології в умо
вах більших скупчень населення при комунікаційно-оборонних і до- 
гідніших економічно-ґеополітичних можливостях над водами, тобто 
при наявності потамологічного фактора (Ніл, Евфрат і Тигр, Інд і 
Ґанґес, Тібр, Дніпро), або при догідно розвинених морських берегах, 
чи архіпелагах островів (басейн егейського моря і т. д.).

Для вдумчивого й науково досвідченого історика, який досліджує 
проблему початків русько-української державности на тлі й у кон

87 W. Tomaischek. Die Goten in Taurien. Wien, 1881, S. 10.
38 А. А. Васильев. Готы в Крыму. Известия Российской Академии Исто

рии Материальной Культуры, т. I, Петербург, 1921; A. A. Vasiliiev. The Goths 
in the Crimea, Cambridge, 1936, p. 20: And finally, Theoiphilus of Gothaa must 
be 'definitely removed from the Crimea and referred to the Western Danubian 
Goths.

39 F. Braun. Die letzten Schicksale der Krimgoten. Jahresbericht der Refoir- 
mierten Kirchenschule fur 1889/90. St.-Petersburg, 1890; G. Vernadsky. Ancient 
Russia. N ew Haven, 1943, p. 118 — вважає, що осідок Теофіля був у Беса
рабії.

40 М. Грушевський. Історія України-Руси, І, Київ, 1913, стор. 226 і дальше. 
Ю. В. Кулаковскій. Къ исторіи готской єпархій (въ Крыму) въ VIII в'Ьк'Ь. 
Ж урналъ Министерства Народнаго ПросвЪщешя, февраль, 1898; Архиманд- 
ритъ Арсеній. Готская єпархія въ Крыму. Ж.М.Н.П., январь 1873.
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тексті можливо цілого історичного процесу, немає сумнівів, що генеза 
Київської Руси є так, чи інакше пов’язана з антським питанням. За 
тим промовляє історична логіка явищ, подій і фактів у контексті 
прагматичної інтерпретації кавзальности й об’єктивних закономір
ностей історичного процесу на землях України в першому тисячолітті 
нашої ери. В цілі з’ясування справи можливого історично-прагматич
ного пов’язання генези Київської Руси з антським питанням до речі 
буде усвідомити собі кілька основних фактів. Перш за все належить 
пригадати, що антський союз існував на протязі около трьох століть 
(приблизно IV—VI, або навіть до початхів VII ст., при чому першу 
згадку про антів маємо з III ст.).

Щойно в початках VII століття знеможений виснажуючими війнами 
з кочовикаїми, головно з аварами, та змаганнями з імперіяльною полі
тикою Візантії антський союз розпадається, тобто перестає бути ре
альною політично-мілітарною силою на терені південно-східньої Ев- 
ропи. В тому ж  часі (середина VII ст.) візантійські джерела вже не 
згадують про антів, з чого можна зробити висновок, що анти перестали 
непокоїти візантійську імперію. До антського союзу мусіли належати 
по всяким правдоподібностям перш за все давно осілі, південно^східні 
ранньослов’янські, тобто пра^русько-украшські племена, перш за все 
ті, які в наслідок розмножування століттями південно-східніх прото- 
слов’ян не могли поміститися у лісостепній полосі й були змушені 
посуватися ступнево на південь та заселювати «степову полосу, більш 
загрожену кочовиками. При виборі або смертельної загрози зі сторони 
євразійського номадизму в добі переселення народів, або зорганізо
ваної на велику скалю самооборони — вони були змушені обставинами 
вибрати те друге.

Крім того політично-мілітарними компонентами антського союзу 
мусіли стати пізніше осілі й в кінці недавно осілі й напів-осілі іранські 
племінно-етнічні групи головно скитського й сарматського походжен
ня, які почали входити поступово в орбіту процесу інтеграції з давно- 
осілими, автохтонно-хліборобськими племенами головно в умовах 
соціо-економічної й побутово-культурної асиміляції та почуватися 
прив’язаними до наддніпрянсько-наддністрянської території в міру 
наростання в них геопсихічних основ територіяльного патріотизму, як 
початкового етапу пізнішого, поступово кристалізованого вже в добі 
Київської Руси етнічного патріотизму. Звичайно, важко тут перево
дити етнопсзихоаналітичні студії над таким доволі складним своєю 
економічно-соціо-політичною структурою й самим етнологічним ви
значенням — етноплюралістичним і мультикультурним суспільством, 
що його творив антський союз (слов’янські й іранські племена), а 
все ж  таки згадане суспільство, оформлене sui generis державною 
організацією, видержувало приблизно три століття солідарно тягар 
змагань з кочовиками, головно з аварами, й візантійською імперією.41

41 Йордан пише про антів, як про найхоробріших зі слов’ян. Він каже, 
що Готський король Вінітар у першому бою з антами зазнав поразки, а
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Свідомість спільних інтересів в обличчі нищівного номадизму доби пе
реселення народів та виникаючий патріотизм територіяльного харак
теру мусіли там бути. Згадані психологічні фактори вдержували 
протягом трьох століть нехай і релятивну єдність антського союзу.42 
Невиключено , що ще якісь племена входили до того союзу, або як 
активно мілітарний компонент, або лише як політичні союзники, але 
це вже зовсім марґінальні припущення. Автохтонне населення укра
їнської території, прив’язане до своєї землі, було найбільше зацікав
лене з організуванням самооборони на ширшу скалю в обличчі щораз 
то більшого росту номадизму на велетенських просторах Евразії в добі 
переселення народів. Але навіть недавно осілі етнічні іранські групи, 
які не просякнули довговіковою традицією осілого життя і врешті 
напів-осілі, які перебували ще в посередній стадії між кочовим і осі
лим життям — всі вони, рятуючи -себе перед жорстокими умовинами 
етнічних катаклізмів доби переселення, включалися в антський союз.

Переходячи процес соціо-економічної й побутово-культурної інте
грації, згадані іранські групи акліматизовувалися у тому ж  союзі на 
протязі його около триста літнього існування. До речі буде пригадати, 
що M arquart43 зачислює до антського союзу уличів, тиверців і дулібів 
(уличі, тиверці — басейн південного Бугу й Дністра, дуліби — басейн 
західнього Бугу). Dvornik44 називає антське об'єднання імперією, яка 
сягала на схід до середнього Дніпра, а в південній полосі до Чорного 
моря й Дону. В кожному разі згідно з його поглядом усі слов’янські 
племена, згадані в начальному Літописі, за виїмком північних були 
під сильними культурними й правдоподібно політичними впливами 
антів і еарматів.

До речі буде сказати, що Dvornik занадто «іранізує» антів, переочу- 
ючи факт існування в антському союзі численних і сильних південно- 
східніх слов’янських компонентів. Зрештою він в деякій мірі сам собі 
перечить, бо з одної сторони признає культурні й навіть політичні 
впливи антів на згадувані в Літописі південно-східні слов’янські пле
мена, а з другої сторони додержується погляду, що в антському союзі 
переважав іранський елемент 45

щойно відтак мав успіх і покарав жорстоко антського короля Воза з його 
синами й 70-ма представниками антської знаті.

42 Прокопій з Кесарії пише, що слов’янські племена (склавенів і антів) 
не підчинялися владі одної людини, а мали систему народовластя й вирі
шували свої справи на вічу. Вони нерадо визнавали над собою власть 
інших народів. Оповідання Менандра про Мезаміра, який очолював по
сольство антів до аєарів, свідчить, що антський посол поводився перед 
аварами не як представник підбитих, а як рівний з рівними.

43 J. Marquart, Osteuropaische und Oistasiatdsche Streifziige. Leipzig, 1903,
S. 193.

44 F. Dvornik. The Making of Central and Eastern Europe. London, 1949, 
pag. 281.

45 F. Dvornik. The Slavs. Thedr Early History and Civilization. Boston, 1956, 
pag. 23 — The Making of Central and. Eastern Europe, pag. 60. Контроверсій-
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Етно-культурно-геополітичні відносини того часу диктують нам 
погляд що основним компонентом антського союзу мусів бути півден- 
но-східньо-слов'янський елемент, тобто головно ранньо-русько-укра- 
їнські племена. Мавродин46 у даному випадку не помиляється, коли 
каже, що основним ядром землі антів було середнє Подніпров'я: оби
два береги Дніпра від Прип’яті до порогів, на підставі чого можна 
вважати «державу волинян» (тобто у проводі дулібів-волинян) -пря
мою предтечею Київської Руси. Мавродин лише помиляється, коли 
в шовіністичному запалі договорюється до того, що згадана держава 
волинян (антський союз у проводі дулібів-волинян) являється «нача
лом русской государственности»(?!! !).47

Отже антський союз займав головно територію України з її давно 
осілим, хліборобським і недавно осілим, або напів осілим населенням, 
з основним ранньо-південно східним слов’янським, етнічно-політич
ним ядром на протязі около трьох століть, якщо не довше. Той факт 
повинен стати вихідною точкою арґументації в користь концепції 
історично-органічного пов’язання генези Київської Руси з антським 
питанням.

Складність докладного з ’ясування антського питання полягає перш 
за все в тому, що візантійські джерела згадують про антів у зв'язку 
з їхніми війнами, чи союзами з Візантією, бо антсько-візантійські 
взаємовідносини були різні в залежності від часу й етно-політичних 
обставин: раз анти атакували візантійську імперію у зв'язку з їхнім 
прониканням на Балкани, то знов були союзниками Візантії. Звичай
но, візантійських авторів цікавили головно події, пов’язані з Візан
тією. З їхніх реляцій виходить виразно, що антський союз представляв 
собою значну політично-мілітарну силу. Анти були незвичайно актив
ні при 'Своїй пенетрації Півдня. В парі з великим приростом населення, 
тобто ранньослов'янських племен, зростав їхній потенціял, а з тим 
шукання за новими теренами етно-політичної експанзії. Прокопій Ке- 
сарійський говорить про «безчисленні племена антів», а в підручнику 
воєнної тактики «Стратегікон», що його авторство пов’язують з особою 
імператора Маврикія, подана тактика воювання з антами, яких вва
жали хоробрими, витривалими та досвідченими в боях вояками. Ви
рішальним фактором, що послаблював політично-державний зміст 
антського об’єднання та самий ефект їхніх політично-мілітарних ви
ступів при конфронтації сил з ґотами, аварами й іншими кочовиками 
та візантійською імперією був брак у них централізованої влади в 
руках сильної індивідуальносте — пануючого.

ність погляду Дворніка полягає в тому, що вищі своєю культурою прото- 
русько-українські племена — автохтони, хлібороби не могли бути під впли
вом культурним кочового, напівкочового, чи врешті недавно осілого іран
ського елементу.

46 В. Мавродин. Древняя Русь, 1946, стор. 48.
47 В. В. Мавродин. Образование єдиного русского государства. Ленин

град, 1951, стор. 6. Мавродин уживає термін «русский» з двома «с» у пов’я
занні з питанням Київської Руси, що має своє значення.
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Антське об’єднання являло собою своєрідну етно-племінно-політич- 
ну й мілітарну федерацію південно-східніх, ранньослов’янських, тобто 
прото-русько-українських племен з пізноосілими й напівосілими іран
ськими етно-племінними групами, з яких кожне іплем’я мало свого 
вождя (в джерелах їх називають королями — гех) зі своїми власними 
внутрішньо-племінними, широко-автономними правами, що не зали
шалося без від’ємних впливів на цілість антського об’єднання. Згада
ний Маврикій у свому «Стратегікон» говорить, що в антів є багато 
королів, які не живуть один з одним у згоді, та згадує про їхній 
анархічний характер, що на його думку можна використовувати в вій
нах проти антів. Все ж  таки згідно з візантійськими джерелами й ло
гікою тодішніх /подій на території України й поступово слов’янізова
них Балкан виходить ясно, що антський союз являв собою значну, 
організовану, політично-мілітарну оилу, хоч і децентралізовану, але 
незвичайно численний і хоробрий людський потенціял, який витри
мав навіть гунську навалу. Та знеможений затяжними війнами в умо
вах етнічних катаклізмів доби переселення народів протягом около 
трьох століть свого існування заломився у змаганнях з  аварами та 
перестав бути реальною політично-мілітарною силою у маштабі гео- 
політичних відносин південно-східньої Евроли з Балканами включно.

До речі буде пригадати, що коли в змаганнях проти Риму ранні 
слов’яни діяли спільно з іншими племенами Північного Причорномор’я, 
то в своїй конфронтації сил з візантійською імперією у початках VI 
століття вони виступають уже більш самостійно та під власною етно- 
політичною назвою. Хоч доба антів являється повністю історично- 
визрілим часом для остаточного виникнення повновартної й -здекляро- 
ваної форми політично-державної організації над Дніпром-Дністром 
з виразним етно-культурно-лолітичним обличчям, то нищівна навала 
аварів опізнила той процес. А все таки логіка тодішніх історичних 
подій і фактів у доповненні до джерельних даних видається виказу
вати історично-кавзально-органічну пов’язаність антського питання з 
ґенезою Київської Руси. Територіяльний аспект розвитку антського 
питання, як здається, відкриває нам дещо з нових горизонтів згаданої 
проблематики. Існують джерельно-фактологічні підстави твердити, 
що територія антського союзу доходила зі сторони південного Заходу 
до Дністра й гирла Дунаю, а на сході простягалася аж до областей 
Дону. На півдні по правому боці Дніпра територія антів сйгала до 
чорноморського побережжя між Дніпром і Дунаєм, а на Лівобережжі 
на північ від утигурів і кутигурів, які замешкували терени біля Озів- 
ського моря. Межа розселення антів і їхнього панування на півночі 
нам не знана. Отже тут входять в гру головно землі середнього По
дніпров’я, Побужжя, Подністров’я й Прикарпаття — характерних те
ренів -своїми пам’ятками культури полів поховань черняхівського 
типу.48 Але вже сама логіка історичного дослідження підказує нам, що 
коли антські володіння, отже етно-політичні границі, простягалися

48 Нариси Стародавньої Історії Української РСР, стор. 329.
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від гирла Дунаю й Дністра аж майже до наддонських областей,49 а на 
південь сягали до берегів Понту, то в аспекті певної політично^тери- 
торіяльної пропорції вони мусіли сягати на півночі принайменше до 
середнього Подніпров’я, якщо вже не дальше, тим більше, що оборона 
північних границь володінь антського об’єднання, межуючих правдо
подібно десь з лісостепною полосою, була на багато легша, чим оборо
на південних границь в умовах динамізму воєнних подій з кочови
ками й конфліктів з Візантією. А в дальшій консеквенцьї наших мір
кувань древньо-Київське укріплення-поселення з довколичними тере
нами або було в територіальних межах антського союзу, або принай
менше межувало безпосередньо з територією антського об’єднання.

Як уже вище зазначено, ранньоісторичний — древний Київ нахо
дився десь приблизно на межі між степовою і лісостеповою смугою, 
де хвилі номадизму були, порівнюючи, слабші, а територія була за
селена осілохліборобським, ранньослов’янським (прото-русько-україн- 
ським) населенням, яке етнічно-культурно й політично мусіло ґраві- 
тувати до утвореного перш за все з висунених більш на південь, отже 
південно-східних слов’янських з’єднань антського союзу. Боронячи 
доступ до Чорного моря, як вікно на чорноморсько-середземноморський 
світ у політичному, культурному й економічному аспекті та вихідне 
місце своєї політично-колонізаційної експанзії на Балкани, провідні 
круги антського союзу мусіли здавати собі справу з надзвичайної важ- 
ливости вдержання у своїх руках комунікаційно-торговельної артерії 
Дніпрово-водяної магістралі, яка лучила Причорномор’я з Прибалти
кою, а також служила комунікаційно-об’єднуючим фактором південно- 
східніх слов’ян (прото-русько-українських племен) у їхніх взаємовід
носинах.50 І врешті середнє Подніпров’я та взагалі початкова смуга 
лісостепу могла служити антам як запілля й евентуальний резервуар 
для поповнювання людського потенціялу їхньої мілітарної сили та
його виживлення. То були терени, де  приріст населення ---  іпрото-
слов’ян, згодом ранніх слов’ян — епігонів трипільців орибіирав на силі 
з бігом століть, в наслідок чого вони мусіли посуватися поступово на 
південь, а після послаблення динаміки євразійського номадизму в кін
цевих фазах доби переселення народів та зникнення з причорномор
ських степів головних орд колонізували територіяльне вакуум чорно
морського Півдня.

Так отже висунені нами арґументи промовляють за тим, що при
найменше середнє Подніпров’я належало до володінь антського союзу.

49 І. М. Гапусенко. Боротьба східних слов’ян за вихід до Чорного моря. 
Київ, 1966, стор. 22; Я. Пастернак. Ранні слов’яни в історичних, археологіч
них та лінгвістичних дослідженнях, стор. 63; Я. Пастернак. Важливі пробле
ми етногенези українського народу в світлі археологічних досліджень, 
стор. 21.

50 М. Чубатий. Княжа Русь-Україна та виникнення трьох східньослов’ян- 
ських націй. Нью-Йорк—Париж, 1964, стор. 26. — «Недарма головні ріки — 
Дніпро, Волга та Двина — відіграють якусь містичну ролю в історичному 
житті цих народів».
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В кінці можливо, що ранньоісторичний, древній Київ, як прото-русько- 
українське, 'політично-урбаністичне pendant до поняття грецької поліс, 
міг входити зі своїми довколичними теренами до антського об’єднання, 
заховуючи внутрішньо-автономічні права з власним «королем» (гех) 
згідно з візантійськими джерелами, чи архонтом на взір грецької по
ліс, що на східньослов’янському ґрунті прийняло назву «князь», а 
також з інституцією народнього віча. Древний іКиїв, положений на 
шляху головної Дніпрово-водної магістралі зі своїми комунікаційно- 
торговельними можливостями, як поступово зростаючий центр урба- 
ністично-політично-адміністраційного, економічного, культурного та 
релігійно-церковного життя (в початках льокально-грецьких культів, 
а згодом християнізованого духовно-церковного життя) зі своєю знат
тю, тобто міською аристократією при своєму топографічному поло
женні як укріплення був саме відповідним місцем на резиденцію князя.

До речі буде пригадати, що в IX—X -ст. велика торговельна маґіст- 
раля, яка лучила Азію зі Заходом, проходила через Київську Русь і 
що Київ був у ролі посередника між Заходом (Mainz) і Сходом.51 Треба 
припускати, що роля Києва, як торговельного посередника між Сходом 
і Заходом мала свої корені далеко скорше, тобто десь в самих початках 
середньовіччя, що згодом у процесі розвитку торговельних відносин 
між Сходом і Заходом ще більше зміцнило становище Києва як торго
вельного посередника. Пересунення на кілька століть в ранньоісто- 
ричну давнину існування зорганізованого в урбаністично-адміністра- 
ційно-політичному, економічному й культурному аспекті древнього 
Києва вимагає й пересунення князівської інституції, як чинника, 
який очолював міську владу, на старшу добу.

На тому тлі стає історично реальнішою постать Кия. Залишаючи 
на боці спекулятивні міркування відносно ближчого ідентифікування 
постаті Кия на тлі джерельно-фактологічно-ономастичних даних, що 
не належать безпосередньо до нашої теми, ми наголошуємо головно 
арґументи, які є важливі для питання генези Київської Руси з її 
ранньоісторичними коренями. Якщо правдивим є припущення, що 
Кий мав бути одним з антських князів, то це ще більше пов’язувало б 
антське питання з генезою Київської Руси. А зрештою, якщо ранньо- 
історично-древний Київ находився у сфері етно-політичного життя 
антського об’єднання (а це більш чим правдоподібне!), то його архон
ти, чи князі тим самим належали до почоту антських «королів».

На питання, чому не маємо виразніших згадок у тодішніх джерелах 
про древньо-Київеьку поліс, її економічно-культурно-політичне життя 
і її архонтів, чи князів, не важко відповісти. Ранньоісторично-древний 
Київ був відгороджений від чорноморського побережжя, а тим самим 
середземноморського світу доволі широкою степовою смугою, яка від

51 Т. Lewicki. Źródła hebrejskie do dziejów środkowej i wschodniej Europy 
w okresie wczesnego średniowiecza (IX—XIII w.). Przegląd Orientalistyczny, 
No. 3 (15), 1955> str. 286. — T. Lewicki. Znajomość krajów i ludów Europy u 
pisarzy arabskich IX і X w. Slavia Antiqua, t. VIII, 1961, str. 63.
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часів переступлення сарматськими племенами Дону в їхньому поході 
на захід ставала після доби релятивного pax scythica щораз то більше 
неспокійною в обличчі назріваючих подій у зв’язку з переселенням 
народів на велетенських просторах Евразії. Поява в Північному При
чорномор'ї ґотів, гунів, аварів та збройні конфлікти антів з ними й 
візантійською імперією — все те творило своєрідну загороду між се
реднім Подніпров’ям і з другої сторони чорноморсько-середземномор
ським світом. Візантійські автори мали й так іпро що писати в добі 
конфліктів між Візантією і світом «варварів» а в тому й у зв’язку зі 
слов’янською пенетрацією Балкан, а землі давньої «Скитії» подальше 
на північ від чорноморського побережжя, які находилися поза засягом 
головних воєнних подій, цікавили їх далеко менше. З візантійських 
джерел пробивається на загал зацікавлення вітальними для Візантії 
політично-воєнними подіями, пов’язаними з намаганнями збереження 
імперії. В тих політично-воєнних відносинах, які в добі переселення 
народів доходили до стану bellum  om nium  contra om nes, Дніпрововод- 
на магістраля була основним, ще безпечним комунікаційно-торговель
ним фактором, береженим антами, що лучив чорноморсько-середзем
номорський Південь зі середнім Подніпров’ям. Пізніша втрата того 
геополітично-комунікаційно-торговельного «вікна» на чорноморсько- 
середземноморський світ в умовах нових кочовиків, які відтяли «ма
тір руських городів» від Півдня, була одною з головних причин зане
паду Київської Руси. 52

Немае сумнівів, що антське об’єднання, в якому з бігом часу що раз 
то більше переважав південно-східньо-слов’янський (прото-русько- 
український елемент) компонент, мало стати промотором виникнення 
повновартної державної організації над Дніпром, якби не згадані -вище 
деструктивні сили, які спричинили занепад союзу антів. В наслідок 
того виникнення повноцінної держави над Дніпром запізнилося на 
кілька століть. А все ж  таки логіка історичного процесу, деякі факто
логічні дані й витончений критично-дослідний змисл історичного 
прагматизму підказують, що між антським питанням і генезою 
Київської Руси існує такий, чи інший органічний зв’язок. Заходить 
акутне питання, чи це можливе, щоб антський союз щез безслідно 
після свого формального розпаду? А це породжує у свою чергу друге 
питання: як міг щезнути безслідно сильний, політично-мілітарний со
юз, який у оші політично-воєнних конфліктів доби переселення наро
дів перетривав около три століття та не лише давав собі раду в змаган
нях на кілька фронтів (з кочовиками, Візантією та внутрішніми умо- 
винами децентралізованої структури політичного союзу), але ще й 
атакував та посилював пенетрацію слов’ян на Балкани? Антський 
союз не вискочив як deus ех machina на арену історії, а виник на тлі 
реальних явищ, подій і фактів у контексті ранньоісторичного процесу, 
на принципах кавзальности й закономірності історизму на просторах

52 М. Чубатий. Княжа Русь-Україна та виникнення трьох східньослов’ян- 
ських націй, стор. 74.
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південно-східньої Европи, та не міг щезнути зовсім безслідно53 як 
ранньоісторична фата- морґана. Це не дика орда, яка захоплює по 
дорозі інші племена й жене їх на розбій, а -після наглої смерти свого 
неограниченого владою хана розпорошується і щезає безслідно. Це був 
політично-військовий союз осілих і напівосілих племен, які перш за 
все в цілі самооборони перед наступаючими зі Сходу номадами доби 
переселення народів зорганізувалися на широку скалю політично- 
військового, федеративного об’єднання на базі спільних інтересів і 
міжплемінної солідарности, конечної для спільних виступів.

Триста років спільних виступів напевно поглибили міжплемінну 
співпрацю і свідомість спільних інтересів навіть в умовах децентра
лізації та браку згоди між антськими «королями», як це виходить з 
візантійських джерел. Ті іранські й напівосілі етно-племінні грутти, 
які більше, чи менше ґравітували політично й військово до антського 
об’єднання, розпорошилися після формального його занепаду. Але по 
всякій правдоподібності інакше було з політично-мілітарним ядром 
антського союзу, що складався головно з давноосілих, ранніх південно- 
східніх слов'ян (прото-русько-українських племен), автохтонів-хлібо- 
робів, прив'язаних до своєї прадідної землі не лише соціоекономіч- 
ними, але й етно-побутово-психо логічними (патріотичними) узлами, 
тобто в розумінні територіяльного патріотизму, бо етнічний патріотизм 
скристалізувався пізніше. Згідно зі старою тактикою протослов’ян 
військові залишки антського союзу мусіли залишити надбережну те
риторію Понту та відійти в північному напрямі степової полоси, ближ
че до лісостепу, або таки в прикордонну смугу лісостепної полоси, де 
було безпечніше. А там, у середньому Подніпровю, приблизно в межах 
згаданого вище територіяльного трикутника можливо найстарших ур- 
баністично-іполітичних слідів-поселень находилося на узгір’ях правого 
берега Дніпра прото-Київське укріплення-поселення, організоване на 
взір давньої поліс. Той терен або належав до володінь антського союзу 
як територіяльно-етно-політична одиниця з автономними правами, або 
принайменше ґравітував етно-культурно й політично до нього, як до 
організованого на широку скалю південно-східньо-слов'янського чин
ника. Але ж  самий факт, що ранньоісторично^древний Київ був перш 
за все укріпленням (фортеця), а щойно відтак поселенням, як це 
вважає Брайчевський,54 свідчить про нього, як про центр ранньоісто- 
ричного державного життя з володарем у проводі, при чому в даному 
випадку не суттєве, як того володаря називали — архонт, князь, чи 
ще інакше. А це в дальшій консеквенції логіки фактів таки свідчило б 
за пов’язанням древнього Києва з антським -союзом. Такий хід думок

53 Я. Пастернак. Ранні слов’яни в історичних, археологічних та лінґві- 
стичних дослідженнях, стор. 70 — слушно завважує, що згодом назва антів 
щезла, але вони залишилися, тобто об’єднувана антами племінна група ран
ніх південно-східніх слов’ян прибрала, можливо, іншу форму з одночас
ною зміною назви.

54 Вище цитований Брайчевський. До питання про виникнення міста 
Києва. Український Історичний Журнал, 1959, ч. 5.
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ще більше виправдує намагання Брайчевського55 доказати історичність 
постаті Кия, що мав би бути основоположником прото-ЇСиївського 
укріплення десь приблизно на грані VI—VII -ст., чи, як думає Риба- 
ков,56 дещо пізніше. Коли ж  древний Київ був так чи інакше пов’яза
ний з антським союзом, то стає ще більш зрозумілим, чому епілог 
останніх сторінок історії антів пов’язується з началом Київської Руси.

В таких ранньоісторичних умовинах і логічному контексті явищ, 
подій і фактів в міежах історичних можливостей залишки антського 
об’єднання мусіли більше чи іменше включитися у громадсько-полі
тичне життя древнього Києва з ґравітуючими до нього теренами, а 
останки військового потенціялу антів скріпити збройну охорону древ- 
ньо-Київського укріплення, що стало основою княжої дружини. Решта 
активних антських залишків інтеґрувалася дуже можливо з довко
лишнім населенням, що виступало згодом у літописній реляції під іме
нем племени полян. Якщо прийняти на підставі свідчень арабських 
авторів (Аль-Істахрі, Ібн-Хаукаль, Аль-Балхі)57 погляд, що на місці 
колишнього антського союзу виникли нові політичні утворення — 
ЇСуяба, Славія, Артанія, які в IX ст. об'єдналися в одну державу — 
Київську Русь, то це скріплює нашу концепцію, згідно з якою активні 
залишки антського союзу заінтеґрувалися разом з етно-політичними 
чинниками древнього Києва, бо немає сумніву, що назва Куяба відно
ситься до Києва. В тому ж  змислі згадує про Куябу, Славію і Артанію 
Брайчевський.58 Подібно висказується і Мавродин, що не все пропало 
після розпаду антського союзу, бо давнє антське населення продовжу
вало жити на старих місцях та заселювало Київ і приналежні до 
нього області.59

Вироблений політично, активніший антський елемент став цінним 
компонентом довколишнього населення ранньоісторично-древного Ки
єва, що не залишилося без значення на факт відіграння майбутньої 
ролі, тобто, що полянське плем’я й земля стали етно-територіяльним 
ядром — зав’язком Київської Руси як безпосередній фактор остаточ
ного скристалізуєання політично-державного життя. В процесі завер
шування слов’янізації території, опанованої давніше іранськими пле
менами, культурно-побутове обличчя прото-Київської поліс, а з тим

55 М. Ю. Брайчевський. Коли і як виник Київ. Київ, 1963 (Академія 
Наук Української РСР, Інститут історії), стор. 59—95.

56 Б. А. Рыбаков. Древняя Русь, сказания, былины, летописи. АН СССР. 
Москва, 1963, стор. 22—38, розділ — Сказания о Кие, Киеве и о полянах.

57 А. Я. Гаркави. Сказанія мусульманскихъ писателей о славянахъ и 
русскихъ. Санкт-Петербургь, 1870, стор. 187, 193, 220, 221, 276.

Т. bewicki. Zmajomość krajów i ludów Europy u pisarzy arabskich IX i 
X w. Slavia Antiiqua,, t. VIII, 1961, stir. 103.

58 М. Ю. Брайчевський. Антський період в історії східних слов’ян. Архе
ологія, т. VII, 1952, стор. 40—41.

59 В. В. Мавродин. Образование єдиного русского государства. Ленин
град, 1951, стор. 7; Б. А. Рыбаков. Анты и Киевская Русь. Вестник Древней 
Истории, I, ч. 6, 1939, стор. 329.



34 ОЛЕКСАНДЕР ДОМБРОВСЬКИЙ

і форма урбаністично-соціо-політичної структури позначувалися про
гресивними явищами етногенєтичного порядку — від диференціації 
до уніфікації в межах прото-русько-українських племен і розуміння 
ваги власної, руської державносте, очолюзаної руським князем. В то
му аспекті зроджуються підстави говорити про прото-Київську княжу 
владу, одним з представників якої міг бути Кий. Візантійські джерела 
не згадують про прото-Київську добу Київської Ру-си, бо ранньоісто- 
ричний зав’язок тої ж  Руси в середньому Подніпров’ї не стикався без
посередньо з візантійською імперією й не загрожував їй, а тим самим 
не викликав інтересу в візантійських авторів. Але на сторінках перво
начального Літопису згадана ранньоісторична доба найшла свій дале
кий відгомін у формі переказу.

Все те належить до ранньоісторичних передумов виникнення Київ
ської Руси, яка не постала протягом десятиліть, чи навіть одного сто
ліття з політичної дії напівномадних і напівавантюрничих, військових 
норманських ватаг, далеко нижчих культурою від прото-Київського 
суспільства. Як слушно каже М. Антонович60 у своїй рецензії на пра
цю Брайчевського, якби нормани .не натрапили в Києві на державне 
життя, вони його там не могли б створити, бо самі його не мали й не 
знали. Правда, ми знаємо з історії приміри, де винятково сильні й ди
намічні одиниці організували в короткому часі державні організації, 
чи навіть імперії, які нагло спалахнули на фірмаменті історії як ме
теор і . . .  нагло згасли. Особливо деякі євразійські орди позначувалися 
таким динамізмом історії. Але ж, як це було згадано, 'суспільство 
прото-Київської доби й згодом Київської Руси, виховане на принципах 
тодішнього демократизму гелленської, а згодом антської традиції, пе
реданої п.івденно-східно-слов’янським, тобто ранньо-русько-україн- 
ським племенам, не було ґрунтом, придатним для акції самовладців 
азійського типу.

В умовах демократизму діє радше процес еволюційного виникнення 
політично-державного життя, а не наглий, революційний скок. То 
північно^східні слов’янські племена, змішані з фіно-^азіятським еле
ментом, відгороджені широкою полосою майже непрохідних лісів від 
чорноморсько-середземноморського світу, ЗІ 'СХІДНЬОю психікою під
леглосте самовладцям і тиранам, були більш пригожим племінно- 
етнічним ґрунтом для діяльносте «самодержців» тішу пізніших мос
ковських князів і царів, які на скору руку творили per fas et nefas 
державницьку, а згодом імперську традицію московської Півночі. В 
протилежності до того архаїчні корені русько-української держав
носте сягають до автохтонізму й хліборобської культури трипільців, 
проходили через добу протослов’янських племен Геродотової Скитії, 
Сарматії, плили руслом доби антського союзу й закріплювалися оста
точно на середньому Подніпров’ї в умовах існування протокиївського 
громадсько-політично-державного життя — ранньоісторичної пред
течі Київської Руси.

60 Український Історик, ч. 2—3, 1964, стор. 48.
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Громадсько-політично-державницькі стремління кристалізувалися 
поступово на фоні формування етно-психо-історії автохтонного насе
лення над Дніпром в умовах духово лагідного підсоння культурних 
впливів зі сторони високо цивілізованих центрів чорноморсько-серед
земноморського басейну — під сонцем Еллади, а згодом Візантії. На- 
сякнувши тими впливами, Русь-Україна, за словами Гердера, сама ста
ла Степовою Елладою включно з деякими позитивами, але й неґати- 
вами геллено-візантійського світу. Минали десятиліття й століття, 
а етно-психо-історія автохтонного населення над Дніпром проходила 
своїм власним шляхом, у власному прото-русько-українському стилі, 
допасованому до антропогеографічних, геополітичних, соціо-економіч- 
них і культурних відносин української території з її населенням і тим 
самим до кристалізованої на тому тлі душі народу — зовсім відмінно 
від фіно-мооковської Півночі та агресивного, авантюрничо-політичного 
стилю життя норманів-в ар ятів. Київська Русь могла використовувати 
норманських наемників, які скоро всякали в новий ґрунт і заклімати- 
зовувалися у нових умовинах, але нормано-варязький чинник, добрий 
як наємна військова сила, не мав державно-творчих здібностей і не 
міг стати тенором політично-державного життя.

Представники підсовєтської історіографії роблять медвежу прислу
гу антинорманізмові, коли підходять до проблематики норманізму- 
антинорманізму з германофобських позицій замість придержуватися 
строго наукового об'єктивізму без жадних політичних тенденцій,61 бо 
це є лише вода на млин норманізму, яка викликає у науковому світі 
Заходу як раз протилежну реакцію у користь норманізму, чи нео- 
норманізму. Це, на жаль, не залишається без впливу на декого з пред
ставників вільної української історичної науки, бо ж, мовляв, треба 
йти «в парі» з вільною наукою Заходу. Ми не проти того, щоб іти 
разом з наукою Заходу, але не в усьому й не сліпо з духом моди.

Годі йти під диктантом наукових концепцій тих, які далеко не все 
розуміють суть історичного процесу Східньої Европи. Таких «експер
тів» східньоевропейської історії є досить на Заході, які йдуть втоп
таними стежками норманізму за традицією учених німецького по
ходження і згодом російсько-імперської науки, для якої норманізм був 
далеко більш сприємливий, чим теорія льокального, тобто русько- 
українського походження державної влади Київської Руси. В кожно
му разі антський союз був якщо вже не табу в передреволюційній 
російській науці, то принайменше недоговореним до кінця питанням, 
де ніколи не ставлено крапки над «і». Подібні тенденції подибуємо в 
підсовєтській історіографії. Звичайно кінчається на тому, що з почат
ком VII ст. антський союз розпадається під остаточними ударами 
аварів. Брайчевський,62 здається, перший виломився більше наглядно

61 Нариси Стародавньої Історії Української РСР, стор. 389—390; Ол. 
Домбровський. Рання історія України в ідеологічному насвітленні совєт- 
ської історичної науки. Український Історик, 1967, ч. 1—2 (13—14), стор. 40.

62 Його праця «Коли і як виник Київ» є сміливим голосом українського 
ученого в умовах підсовєтського життя.
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з тої системи історичного думання, переходячи від інвентаря археоло
гічних розкопок на терені протокиївської Руси до заключень історич
ного порядку. У той час, коли Каргер63 держиться майже самого інвен
таря археологічного походження, то Брайчевський старається ре
конструювати історію протокиївської Руси включно з арґументацією 
історичности постаті Кия.

Коли з часом політично-військова сила аварів почала підупадати, 
а південно-східна Европа найшлася в умовах впливів хозарського ка
ганату, середне Подніпров’я разом з протокиївською Руссю осягнуло 
після важких часів етнічних катаклізмів доби переселення народів 
передишку та могло дещо спокійніше дозрівати до повновартного й 
всестороннього державного життя. Хозари були зацікавлені у вдержу
ванні торговельних зв’язків зі сусідніми народами й племенами, а 
менше політичною зверхністю над «сусідніми народами й племенами, 
що збільшує припущення відносно торговельних зв’язків між хоза
рами й древнім Києвом з його ранньоісторичною традицією торговель
ного центру. Треба в загальному погодитися з поглядом Рыбакова,64 
що деякі дослідники перебільшують значення і політичну ролю хозар. 
Можливо, що протокиївська Русь платила хозарам дань, але, як каже 
Рыбаков, дуже сумнівне, щоб слов’яни в IX—X ст. платили хозарам 
дань.65 Все ж  таки в зв’язку зі згадкою про Кия й його братів у на
чальному літописі Повісти Временних літ говориться про плачену 
дань хозарам.

Брайчевський66 кладе діяльність Кия на час між 60-ми роками VI 
і 30-ми роками VII ст. в пов’язанні з побудовою протокиївського укріп
лення. Час VII—VIII ст. можна б назвати умовно антським періодом 
протокиївської Руси.67 Деякі залишки військових з’єднань антів могли 
перейти до хозар, а на місці колишнього великого антського об’єднання 
міг залишитися далеко менший своїм етно-^політичним засягом союз 
деяких племен дуже можливо на території племени Дулібів, що про
довжував традицію антського об’єднання в VII—VIII ст. Але той союз 
мусів бути значно вужчий і без такого політично-військового динаміз
му, як це було в антів, та не загрожував Візантії. Тому в дальших візан
тійських джерелах немає про нього згадки. Посилення залишками 
антських військових з’єднань не лише протокиївської Руси, але й 
військової сили хозар могло мати якийсь додатній вплив на взаємо
відносини -між древнім Києвом і хозарами. Рыбаков68 на підставі зві-

63 М. К. Каргер. К вопросу о древнейшей истории Киева. Советская Ар
хеология, т. X, 1948, стор. 235—254; М. К. Каргер. Древний Киев, т. I, Моск
ва—Ленинград, 1958, АН СССР, стор. 92—97.

64 Б. А. Рыбаков. К  вопросу о роли хазарского каганата в истории Руси. 
Советская Археология, т. XVIII, 1953, стор. 128—150.

65 Там же, стор. 150.
66 Брайчевський. Коли і як виник Київ, стор. 73.
67 Каргер. Древний Киев, стор. 92—97; Брайчевський. Антський період 

в історії східних слов’ян. Археологія, т. VII, 1952, стор. 41.
68 Рыбаков. К  вопросу о роли хазарского каганата в истории Руси, 

стор. 149.
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домлень Ат-Табарі підкреслює той факт, що в VII ст. Русь і Хозари 
організують походи в південно-каспійські області, а також, що в хо
зарському війську була в ужитку слов’янська мова. Того роду факти 
промовляли б за тим, що залишки військових з ’єднань антського сою
зу могли приєднатися до хозарських військових сил.

Та передишка хозарської доби для древнього Києва й взагалі се
реднього Подніпров’я після головних .потрясень доби переселення на
родів мала додатній вплив і на дозрівання «антського періоду» прото- 
київської Руси в її остаточному переході до повновартної державної 
організації Київської Руси.69 Отже історичний процес діяв у напрямі 
від антського союзу до Київської Руси. Прогрес в економічно-соціо- 
культурному, етногенетичному й в кінці політичному 'аспекті, а з тим 
і прояви політично-державної організації йшли з прото-русько-україн- 
ського Півдня в напрямі Півночі в процесі творення імперії над Дніп
ром, а не зі скандинавсько-прибалтійської, лісової полоси на Південь.

Такий приблизно хід східньоевропейської історії, така розв’язка 
питання генези Київської Руси в контексті історичного процесу то
дішньої середземноморсько-чорноморсько-південно-східньо-европейсь- 
кої цивілізації «у перекрою« соціо-етногенетично-культурних, еконо
мічних і політичних відносин цри поступовій соціо-культурно-етнічній 
уніфікації південно-східньоевропейських елементів (прото-русько-ук- 
раїнських племен) у світлі кавзальности й закономірностей історич
ного процесу, отже «залізної логіки» східньоевроггейського історизму 
з його факторами й принципами — вдячним полем дослідів у сфері 
критерій філософії історії. Бо складний своїм історизмом феномен 
виникнення Київської Руси потребує прагматично-історіософічного 
підходу до справи, а не вульгаризаційного упрощування в дусі норма
нізму літописної редакції, чи більш «академічного» неонорманізму.

Представники антинорманізму в минулому концентрували свою 
головну увагу на відокремленому питанні походження назви «Русь», 
не стараючись досліджувати цілу проблематику генези Київської Руси
зі широких мультииерспектив ранньо-історичного процесу. І це була 
основна Ахіллева п’ята старої школи антинорманізму, а саме анти
норманізму, який неґував позиції норманізму, даючи льокально-яюта- 
мологічну розв’язку питання походження назви «Русь», і на тому 
майже кінчалося.

Це не суттєве, чи називати нашу концепцію новим еаріянтом анти
норманізму, неоантинорманізмом, чи в кінці сформульованою у світлі 
нових досягнень історичної науки й допоміжних дисциплін історії 
теорією (це залишаємо фаховій і об’єктивній науковій критиці!). В

69 В VI—VII ст. прото-русько-українські племена середнього Подніпров’я 
переживали, як каже Брайчевський (Коли і як виник Київ, стор. 73), не 
реґрес, а піднесення, що й виказують археологічні розкопки, дивись — 
вище цитований Каргер і І. Г. Шовкопляс: Археологічні дослідження на 
Україні (1917—1957). Київ, 1957, стор. 282—283. Згідно з даними в Шовко- 
пляса той проґрес можна продовжити й на VIII століття.
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нашій концепції, спертій на деяких нових і самостійних поглядах, на 
які не спромоглася стара школа антинорманізму на етапі тодішнього 
розвитку історичних наук, не бракує і гіпотетичних, а все ж  таки 
опертих на залізній логіці історичного процесу, міркувань. Це кон
цепція автохтонно-антського аспекту на тлі погляду про формування 
нараду (прото-русько-українського етногенетичного процесу) з пов’я
занням ідеї своєрідної протокиївської п о л і с ,  що відограли основну 
історичну ролю в аспекті генези Київської Руси. Час уже, щоб на су
часному етапі історичних дослідів замінити «антинорманізм», отже 
концепцію, обмежену здебільшого до самої неґації норманізму, новим, 
більш самостійним варіянтом, чи властиво повновартною теорією, до
пасованою до досягнень сучасної історичної науки при більшому по
зитивному викладі. Навіть самий термін «антинорманська теорія», 
який виник у огні академічних дискусій і полемік з норманістами, від
жив уже свій вік і повинен бути замінений більше змодифікованим 
у світлі нововідкритих горизонтів ранньоісторичної науки й вчасного 
середньовіччя, прим. — теорія автохтонно-антського походження Ки
ївської Руси.

У зв’язку з нашими працями на тему ранньоісторичних коренів 
генезіи Київської Руси70 включно з вдумчивими рецензійними стаття
ми на ту тему Марка Антоновича,71 а дальше працями Любомира Винара
з тематики козацько-гетьманської доби й української історіографії, 
вислідами історично-економічних студій над добою Київської Руси 
Богдана Винара й у завершенні працями перш за все з ділянки укра
їнської історіографії нашого найвидатнішого сучасного історика Олек
сандра Оглоблина — можна говорити про особливе явище в світі віль
ної нашої історичної думки, а саме, що Українське Історичне Това
риство зі своїм офіціозом, «Українським Істориком», стають осередком 
виникаючої спонтанно в діяспорі Української Історичної Школи. Те
нором методології дослідів тої Школи є синтеза витонченого історіо
графічного прагматизму з ідеологічно-історіософічним насвітленням 
при інтерпретації історичних процесів, а на відтинку студій над арха
їчними коренями русько-української державности має науковий при
мат концепція прото-русько-українського автохтонізму, пов’язаного з 
антським питанням при наявності соціо-етногенетичного процесу —

70 Антинорманська теорія з перспективи ранньої історії України в М. 
Грушевського, Український Історик, 1966, 1—2 (9—10); До питання періоди
зації й термінології ранньої історії України. Український Історик, 1975, 
З—4 (47—48); Ранньоісторичні передумови постання Київської Руси. Україн
ський Історик, 1977, 1—2 (53—54); Замітки до праці О. Пріцака про «По
ходження Руси». Українськрій Історик, 1977, 3—4 (55—58).

71 Вище цитована рецензія М. Антоновича на працю Брайчевського в: 
Український Історик, 1964, 2—3; 3  приводу статті О. Пріцака, «Походження 
Руси». Український Історик, 1975, 3—4 (47—48).

До речі буде відмітити на марґінесі, що з поміщеними на сторінках 
«Українського Історика» рецензійнимрі статтями з приводу появи статті Ом. 
Пріцака «Походження Руси» гармонізується рецензія Вілсона, який у за-
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рішальних чинників у питанні генези Київської Руси.72 Очевидно, зі 
згаданою Школою пов’язані наукові досягнення таких учених, як по
кійні — Н. Полонська-Василенко, Я. Пастернак, М. Ждан, а також 
деякі ще живі члени УІТ та співробітники «Українського Історика».

Це були б у загальному важніші проблеми з тематики ранньої істо
рії Руси-України, з’ясовані в цілому контексті історичного процесу 
згідно зі сучасним станом розвитку історичних наук. Ми наголошували 
особливо проблеми, які мають життєво важливе значення у процесі 
ранньоісторичного розвитку нашого народу й його дозрівання до ви
щих форм соціо-етно^культурного й політичного життя на шляху по
одиноких етапів його етногенетичного формування та історичної манд
рівки. Це й є сучасні напрямні для дальших дослідів ранньої історії 
Ру си-Укр аїни.

POST SCRIPTUM
Після того, як наша праця була вже написана, ми пригадали собі 

припадково невеличку, але цінну статтю нашого старшого колеґи з 
Львівського університету, доброго знавця ранньої історії України, Ми
кити Думки,73 яку ми читали кільканадцять років тому. Згадану стат
тю передруковано в літературному журналі «Київ» (1964, січень—лю
тий, стор. 33—35), що виходив давніше в Філадельфії. Думка звернув 
увагу на те, що відомий античний географ, Клавдій Птолемей, згадує 
у своєму творі («Географія», третя книга — «Европейська Сарматія») 
положені над Борістеном-Дніпром укріплені міські пункти, торговель
ні факторії. Одним з таких протоурбаністичних пунктів є Метрополіс, 
тобто в українському перекладі «Город-Матір» — столиця.

На підставі аналізи географічних даних у Птолемея, а також дослі
дів над тодішніми торговельними шляхами, що вели з грецьких коло
ній північного Причорномор’я в глиб Подніпров’я, та в зв’язку з архе
ологічними нахідками на території Києва дослідники переконуються, 
що згадані торговельні шляхи збігаються у районі Києва. Отже існу
ють об’єктивні підстави льокалізувати Метрополіс на терені, що від
повідає розташуванню Києва. При тому Думка покликується на опінію

ключенні своєї короткої, але багатомовної рецензії різкими словами за-  
квестіонував її наукову вартість. — D. М. Wilson. The Slavonic and East 
European Review, vol. 56, No. 1 (January), 1978, pag. 155—156 — Such nonsense 
as this is not helpful to those who are struggling with the main political 
problems of the Baltic in the ninth and tenth centuries, and we must hope that 
the Ukrainian Institute will stick to its last and study the Ukraine and not 
wander throughout Western Europe in search of an identity. Дивись також: 
Вопросы Истории, 1978, ч. 7, стор. 197—199.

72 Ол. Домбровський. До питання української історичної школи в дія- 
спорі. Український Історик, 1974, 4 (44), стор. 79, 81.

73 Редакція «Києва» подала, що цитована нами стаття Думки була на
друкована в совєтському журналі «Вітчизна», 1963, ч. 6. Ми переглянули 
поданий, а також інші річники «Вітчизни», й не найшли згаданої статті. 
Значить, шановний редактор «Києва» подав невірну бібліографічну інфор
мацію.
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видавця Птолемеєвої «Географії» — К. Мюллера в 1883 p., а дальше 
на опінію Юліяна Кулаковського в його праці «Карта Европейской 
Сарматии по Птолемею» (Київ, 1899) і відомого знавця античного пів
нічного Причорномор’я — В. В. Латишева, який вважав, що Метро- 
поліс це пізніший Київ.

Коли взяти до уваги, що Птолемей жив в II столітті нашої ери, то 
виходило б з того, що існування древнього Киева (прото-київського 
поселення) треба би перенести з VI ст. до II ст. нашої ери. В заключен- 
ні Думка каже, що назва Києва «матір городів руських» не є вигад
кою літописця, а перекладом грецької назви — Метрополіс. Отже з 
того виходило б, що вже в середині II ст. нашої ери древний Київ був 
центром -ранньос лов’ямського життя, тобто прото-русько-українського 
політичного об’єднання над Дніпром.

Наше окреслення ранньоісторично-древнього Києва, як «протокиїв- 
ської поліс», якраз покривається у великій мірі з Птолемеевою назвою 
«Метрополіс» — метрополією інших протоурбаністичних, торговель
них пунктів, а в тому й укріплених місць над берегами Дніпра, що за 
словами Думки було мабуть найдавнішою формою антського об’єднан
ня над Дніпром. Ми з Я. Пастернаком нераз спільно обговорювали 
проблеми, пов’язані з уточнюванням деяких ономастичних даних 
Птолемеєвої «Географії»,74 але тоді науково-дослідні горизонти ран
ньої історії території Руси-України не зарисовувалися аж так вираз
но, як тепер в умовах нових археологічних відкрить.

І на кінець ще одна суттєва заввага: Перенесення древнього Києва, 
як центру раннього південно-східньо-слов’янського життя, тобто най
давнішої форми антського об’єднання над Дніпром, до II ст. нашої 
ери відповідало б, можливо, фактові, що назва «ант» згадується пер
ший раз уже в III столітті нашої ери в одному з написів (епіграфіка) 
в Пантикапеї (Керч).75 Коли взяти до уваги, що згідно з картою Пто
лемея над берегами Дніпра було більше укріплених протоурбаністич
них пунктів-поселень, правдоподібно торговельних факторій (Ніосс, 
Сарбан і ще інші),76 то Метрополіс, по всяким правдоподібностям 
укріплене протокиївське поселення, міг бути столичним древнім гра
дом — ранньоісторичним pendant до пізнішого поняття Матері русь
ких городів. Це ще більше скріплює нашу концепцію ранньоісторич- 
них передумов постання Київської Руси, виложену в нашій поперед
ній праці.77

74 Ол. Домбровський. Декілька недрукованих листів проф. Ярослава 
Пастернака. Український Історик, 1971, 3—4 (31—32), стор. 107.

75 Ю. Кулаковскій. Карта Европейской Сарматіи по Птолемею. Кіевь, 
1899, стор. 18 — Археологическія находки на территоріи нашего Кіева да- 
ютъ полное основаніе предполагать чрезвычайную древность заселенія 
этого м^ста, и карта, какъ ее представлялъ себЪ Птолемей, невольно за
ставляете подумать, что значащійся на ней городъ Метрополь есть нашъ 
Кіевь.

76 Ю. Кулаковскій. Там же.
77 Ол. Домбровський. Ранньоісторичні передумови постання Київської 

Руси. Український Історик, 1977, 1—2 (53—54).


