
Олександер Домбровсъкий

РАННЬОЇСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ 
ПОСТАННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСИ

Одним з особливо складних, усе ще досліджуваних і дискутова
них явищ з широкої проблематики східньоевропейської медієвістики
— це питання ґенези Київської Руси. В XIX і на початку XX століт
тя головні баталії академічних дискусій і полемік відбувалися го
ловно між норманістами й антинорманістами, а сьогодні, коли в на
слідок розвитку історичних наук і поширення горизонту дослідів на 
відтинку східньоевропейськсї історії притупилося вістря арґументації 
норманістів, виринули інші проблеми у зв'язку з дальшими дослі
дами початків Київської Руси. Новий археологічний матеріял при 
конфронтації з мікроаналізою писаних джерел в умовах розвитку 
допоміжних дисциплін історії і модерної методології науково-дослід
ної праці та врешті пр,и витонченій дослідній інтуіції досвідчених 
учених не лише пересувають початки Києва в давніші часи, але й 
створюють своєрідний поміст історичної кавзальности в умовах цілого 
контексту об’єктивних закономірностей історичного процесу між русь
ко-українською медієвістикою й з другої сторони ранньоісторичною до
бою у тому аспекті, що в науці зростають що раз то більше тенденції 
узгляднювання ваги ранньоісторичних передумов постання Київської 
Руси.

Ті передумови відносяться особливо до проблем ранньоісторичних 
фаз русько-української етногенези на тлі антрапогеографічно-геопо- 
літичних відносин та архаїчних фаз соціо-економічного, культурно
го і врешті політичного життя, сягаючих якщо вже не від праісто
ричної, то напевно раиньоісторичної, тобто античної епохи, а дальше 
доби переселення народів аж до порогів середньовіччя. Отже на сьо
годнішньому етапі дослідів згаданої проблеми виринає незаперечний 
поступят узгляднювання праісторичних, а вже тимбільше ранньо- 
історичних коренів виникнення Київської Руси.

Досліджування найдавніших коренів русько-української етно
генези в світлі ранньоісторичних, а то й праісторичних студій не є 
одиноким і відірваним явищем у світовій науці. Неймовірний Sturm 
und Drang на полі дослідів, а опісля і великих успіхів у  широкій до
мені історичних наук XIX століття, включаючи відчитання гієроглі- 
фів і клинового письма та в зв’язку з тим розвитком єгиптології й 
ассиріології, а дальше в парі з розвитком особливо археології пере
сунув історію поодиноких народів на багато століть у ранньоісторичне 
минуле.
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При науково-дослідній конфронтації з новими археологічними на
хідками й епіграфікою зросло надзвичайно зацікавлення «Германією» 
Таціта, «Ґаллією» Цезаря та врешті безцінною «Скитією» Геродота, 
а також і творами інших античних, а відтак візантійських і арабських 
авторів, що завершено кращими виданнями текстів та їхніх інтер
претацій. Тому трете видання першого тому Історії України-Руси М. 
Грушевського починається уже від палеоліту, а початки Київської 
Руси виступають на тлі ранньоісторичного минулого. Та від часу ви
ходу в овіт третього виїдання першого тому Історії минуло вже понад 
иів століття, а за той час історичні досліди пішли далеко* вперед. 
Тому сучасна наука має змогу ще більше уточнити ранньоісторичне 
тло генези Київської Руси. За останніх кілька декад появилося від
носно досить багато публікацій у зв'язку зі згаданою тематикою. На
шим завданням є головно поробити важливіші підсумки та наголо
сити характерні даній проблематиці аспекти на сучасному етапі до
сягнень історичних наук у пов’язанні з кардинальною, для цілої схід- 
ньоевропейської медієвістики, проблемою генези Київської Руси.

На державну організацію складаються основні фактори — геогра
фічний і етнічний з провідною, державно-творчою верствою навіть 
при існуванні дуже сильної індивідуальности (в даному випадку — 
князя), влада якої мусить на комусь опертися. В умовах творення 
початкових етапів імперії потрібне також політично-державне, етніч
не ядро. Коли мати на увазі державні твори, що постали в Европі після 
переселення народів, то крім географічного фактора (території) інші 
компоненти державної організації творіилися і дозрівали звичайно 
в умовах довшого історичного процесу.

На відтинку особливо довгого ранньоісторичного процесу творив
ся і дозрівав етнічний елемент території Руси-України в умовах 
довговікового хліборобського життя й автохтонізму на психологіч
ній базі прив’язання поколінь з діда — прадіда до своєї землі та зро
стаючого територіяльного патріотизму, а відтак з виникненням Київ
ської Руси — державного. Зрозуміло, що при далеко неповному ф ак
тологічному матеріялі — як археологічних нахідках, так і писаних 
джерелах ми не спроможні виказати безпереривної тяглости ранньо- 
історичної, а вже тим більше праісторичної традиції в аспекті архаїч
них фаз русько-українського етногенетичного процесу, бо іноді бра
кують у тому хронологічному ланцюгу подій, явищ і фактів звена, 
які повніші лучити одну добу з другою, чи один ранньо історичний 
етап етногенетичного процесу з іншим. Того роду прогалини засту
пають в науці можливо найбільш правдоподібними й згідними з то
дішнім станом речей теоріями й гіпотезаіми. На відтинку дослідів 
пра- чи  давньої історії такі теорії, чи гіпотези це нормальна справа.

З двох основних факторів-компонентів у процесі творення дер
жавної організації — географічного й етнічного, останній, як вітально- 
активний, заслуговує на особливу увагу. В тій головно площині й від
бувалися академічні дискусії й творилася полемічна література між 
норманістами й антинорманістами, з яких перші кв есті онув а ли здіб
ність автохтонного населення території Руси-України в ранньосе
редньовічній добі до творчо-організаційного, державного життя, за-
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слонюючися літописною теорією норманізму, основаною на реляції 
«Повісти временних літ» при наївнім довір’ю до «літописця Нестора». 
Вже самий термін «антинорманізм — антинорманісти», як науковий 
антипод до норманізму, виказує у мовному -аспекті, наскільки в пер
ших етапах конфронтації тих двох протилежних теорій вся наукова 
енерґія 'прихильників теорії автохтонної влади зуживалася і в ве
ликій мірі обмежувалася науковою відсіччю норм ані стам замість 
того, щоби потрактувати норманізм як один з менш правдоподібних 
варіянтів розв’язки питання ґенези державної організації Київської 
Руси. Зрештою сам термін «антинорманізм» надто загальний у тому 
розумінні, що не лише речники теорії автохтонної влади, але й інших 
можливих концепцій, приміром ролі хозарського каганату в утво
ренні державної організації Київської Руси, що заперечують норман
ську теорію, є антинорманістами.

Можливо, що для уточнення було б доцільнішим назеати анти- 
норманістів з теорією автохтонної влади — автохтоністами. В дійсно- 
сти норманізм є пережитком доби, в якій досліди над. східньоевро- 
пейською медієвістикою не вийшли були ще зі стадії пеленок. А по
за тим норманська теорія — це великою мірою продукт учених німець
кого походження, для яких норманізм мав бути своєрідним ранньо
середньовічним продовженням ґотської традиції на землях Руси- 
України з доби переселення народів включаючи ґальванізування 
концепції леґендарної могутности держави Германаріха, яку слушно 
поставив під сумнів М. Грушевський.1 А для представників російсь
кої історіографії за царату також була в загальному вигіднішою те
орія про державну творчість норманів — варягів над Дніпром, чим 
теорія про походження влади з автохтонних чинників при державно- 
творчій дії древньо-русько-української провідної верстви.

Щойно в умовах підсовєтського життя, коли до голосу прийшла 
теорія «спільноти» Київської Руси всім трьом східньоевропейським 
народам зі «старшим братом» на чолі, теорія автохтонного походжен
ня влади в початках Київської Руси взяла тут верх з маркантним під
кресленням антинімецького наставления, отже виразними політични
ми тенденціями, а не в першу чергу об’єктивно науковими.2

Тим часом такі незгідні з елементарними принципами науково- 
дослідної праці, суб’єктивні моменти, як у даному випадку германо- 
фобія, чи патріотичні тенденції в підсовєтській історичній науці, на 
які ми вже звернули увагу на іншому місці, є тут ні при чому, бо сама 
історична правда покривається з ідеологічними напрямними сучасної 
української історіографії між іншим і на відтинку дослідів над ранньо- 
історичними етапами процесу русько-української етногенези.

1 М. Грушевський, Історія України-Руси, т. І, вид. З, Нью-Йорк, 1954, 
стор. 149—150. Ол. Домбровський, Методологічні основи дослідів над ран
ньою історією України М. Грушевського, Український Історик, 1969, 1—З, 
стор. 69—70.

2 Ол. Домбровський, Рання історія України в ідеологічному насвітленні 
совєтської історичної науки, Український Історик, 1967, 1—2, стор. 40.

Нариси Стародавньої Історії Української РСР, Київ, 1959, стор. 349.
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Найдавніші корені процесу pycbKo-yKpąiHCbKoi етногенези ся
гають не лише в ранньоісторичний, але й праісторичний ґрунт нашої 
прадавньої бувальщини на території Руси-України. Широка пробле
матика русько-української етногенези пов’язана з двома основними 
проблемами: з питанням прабатьківщини слов’ян та з історичним про
цесом заселення земель України від можливо найдавніших, праісто
ричних часів. Проблема територія льного визначення прабатьківщи
ни слов’ян має історію своїх дослідів та численні теорії й гіпотези в 
залежності від поодиноких етапів досліджень, індивідуального під
ходу до справи, а то й національно-політичних тенденцій. На нашу 
думку треба погодитися з Пастернаком3 якого розвідка, оперта на до
волі численній літературі предмету, обмежується здебільша археоло
гічними дослідженнями, коли він каже, що не було якоїсь одної, неве
ликої розміром прабатьківщини, яка могла б бути спільною для всіх 
слов’ян і з якої вони мали б поступово ірозходитися на місця свого 
історичного осідку.

Клясичним приміром обмежування прабатьківщини слов’ян до не
величкої території є теорія московського лінґвіста, Шахматова,4 який 
льокалізував слов’янську прабатьківщину над Двиною й верхнім Німа
ном. Не згадувати вже про перестарілу теорію, оперту на літописній 
традиції, яка визначає територаяльно прабатьківщину слов’ян в кітло- 
вині Дунаю. Автори теорій про невелику територіяльно прабатьків
щину слов’ян, які нібито мали поступово розходитися на нові місця 
поселень, не здають собі мабуть справи з того, що їхні погляди по
збавлені історичного реалізму. Як на невеликому терені могло роз
плоджуватися стільки людей, щоби заселити нехай і поступово істо
ричну територію слов’ян?

Ті простори мусіли належати якимсь племенам, які напевно не 
здавали добровільно своїх земель. На підставі даних з ранньої історії 
можна припускати, що слов’яни загалом не належали до особливо 
войовничих племен, а радше до мирних, які навіть з приходом кочо
вих наїздників, як скити, сармати, корилися їм, залишаючися на своїй 
території й управляючи ріллю. Щойно в добі переселення народів і в 
обличчі особливих небезпек слов’яни почали більш активізуватися 
у воєнному ремеслі та д ержавнотворчих починах. І врешті, теоретично 
беручи, в процесі довготривалої, поступової колонізації таких великих 
просторів слов’янські племена були б найправдоподібніше розплили

3 Я. Пастернак, Важливі проблеми етногенези українського народу в 
світлі археологічних досліджень, Нью Йорк, 1971, стор. 15.

4 Теорію Шахматова (А. Шахматовъ, К ъ  вопросу о древнЬйшихъ сла- 
вяно-кельтскихъ отношешяхъ, Ученыя Записки императорскаго Казанска- 
го Университета, кн. 8, Августъ, Казань, 1912; А. Шахматовъ, В ведете въ 
курсъ исторіи русского языка, часть I, Петроградъ, 1916) про прабатьків- 
щину слов’ян в околицях Прибалтики заперечив Vasmer (Max Vasmer, K ri- 
tisches und Anfcikritisches zur neuerenslavischen Etymologie, Rocznik Slawi
styczny, t. VI, Kraków, 1913, pag. 172—214), який відкинув також погляд 
Шахматова, що неври мали бути фінським племенем. Vasmer схиляється 
до погляду, що прабатьківщину слов’ян треба пов’язувати з Поліссям, отже 
приблизно в басейні Прип’яті.
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ся серед населення тих просторів. Як бачимо, теорія льокалізування 
правітчини слов’ян на невеликому терені позбавлена історичного реа
лізму.

Історично найреальнішою являється теорія територіяльного виз
начення правітчини слов’ян десь приблизно між Одрою і Лівобе
режжям Дніпра та між Карпатами й північною межею української й 
польської території, приймаючи тезу автохтонкости слов’ян на їхніх 
історичних землях.5 Це властиво є лише доповненням тези М. Гру
шевського, який льокалізував правітчину слов’ян в середньому Под
ніпров’ї, і Л. Нідерлє, згідно з поглядом якого та правітчина мала на
ходилися між Вислою і Дніпром.

На користь тієї вище поданої теорії територіяльного визначення 
правітчини слов’ян висказався Я. Пастернак, який ще під час диску
сій з автором цих рядків у Львові в 1940-43 pp. обстоював згадану 
теорію, а недавно потвердив її в своїй публікації. В останніх часах 
признаїв її на підставі своїх гідроономастичних студій Лер — Спла- 
віньский.6 Обстоюючи погляд про сягаючий аж до праісторичних ча
сів автохтонізм населення земель України, Пастернак каже, що вігі 
«впевнений у безпереривній тяглости населення України від палео
літу по неолітичну добу».7 Це можливе, хоча ми й не диспонуємо 
безпосереднім джерельним матеріялом, який стверджував би з цілою 
певністю якраз безпереривну тяглість населення земель України 
від палеоліту. Занадто віддалений це час, щоби можна було це з’ясу
вати та при допомозі наявних археологічних нахідок з палеоліту й 
мезоліту виказати познаки тяглости автохтонного населення, зіден- 
тифікованого матеріяльною культурою тих нахідок. Того роду по
гляди базуються в основному на науковій інтуїції досвідченого архео
лога в парі з інвентарем археологічних нахідок палео-мезо-неоліту.

Та для нашої теми вистачає, коли ми можемо цілком певно прий
няти пізний неоліт — Трипілля за точку наукового опертя в аспекті 
пра-русько-українського автохтонізму та етногенетичного процесу. В 
загальному ми не бачимо об’єктивно наукових арґументів, які застав
ляли б нас відкинути погляд про трипільські хліборобські племена, 
як автохтонне населення земель України. Компактні поселення три
пільських племен — хліборобів з їхніми господарствами на Право
бережжі, Поділлі й Подністров’ї свідчать про автохтонів. Пастернак 
заперечує погляд Щербаківського8 й Ґородцева,9 що трипільські пле
мена прийшли на землі України з Малої Азії. Не виключена й мож

5 Я. Пастернак, Важливі проблеми етногенези українського народу в 
світлі археологічних досліджень, стор. 15.

Я. Пастернак, Археологія України, Торонто, 1961, стор. 539.
6 Т. Lehr-Spławiński, Rozmieszczenie geotgdaficzne prasłowiańskich nazw 

wodnych, Rocznik Slawistyczny, XXI, I, Wrocław-Kraków, I960, 5-22.
7 Я. Пастернак, Важливі проблеми етногенези українського народу. . . ,  

стор. 18.
8 В. Щербаківський, Формація української нації, Прага, 1941, стор. 19— 

20, 3*6, 39, 41, 42.
9 В. Городцов, Бронзовый век на территории СССР, Большая Советская 

Энциклопедия, том VII (1927), стр. 610—626.
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лива компромісова розв’язка даного питання, а саме, що до замешка- 
лих на землях України трипільців могли долучитися згодом деякі 
племена, чи чжтшш етнічних груп, які прибули з малоазійського 
терену. Кавказська брама була прастарим помостом, що лучив Европу 
з Малою Азією в аспекті схрещування культур, торговельних зв’язків 
та дрібніших етнічних флюктуацій, чи врешті збройних сутичок най- 
правдоподібніше ще з праісторичних часів.

З ранньоісторичних часів маємо вже деякі джерельні дані про 
геополітичне значення кавказської брами. У Геродота находимо неясні 
вістки про напади кімерійців і скитів через кавказську браму на мало
азійські культурні центри, що найшло свій досить слабий відгомін 
в асиршських написах. В реляції Геродота подибуємо намагання по
в’язати ті набіги з історією походу Дарія на скитів, традиція якого 
заховалася у творах пізніших античних письменників (головно Кте- 
зія, Діодора і Страбона) аж до початків нашої ери.

З початків середньовіччя маємо а/рабські джерела, з яких довіду
ємося, що вище згаданий кавказський просмик був немов брамою 
народів. У сасанідсько-арабських часах (226-668 pp.) той на 2-3 кіло
метри широкий просмик між горами Кавказу й Каспійським морем, 
в околицях нинішнього Дербенту відіграв досить велику ролю. Тудою 
переходили з надволжанських країв у край сасанідів різні кочовики. 
Була то неначе брама держави сасанідів. Для забезпечення осілого 
місця для рільничого населення один із сасанідів, ,а саме Хозроес Ано- 
ширван (531-579 pp.), збудував мури, які мали загороджувати перехід 
і не допускати кочові орди до Персії. В арабських часах той просмик 
зберіг своє значення. Його арабська назва «Баб-аль-Абваб — брама 
брам» говорить сама за себе.

В часах розвитку каліфоту «брама брам» стала пунктом виходу 
арабських полководців у їхніх походах проти держави хозарів. Пер
ший того роду великий похід зорганізував арабський полководець, 
пізніше каліф, — Марван ібн — .Мугаммед у році 117 Гіджри (около 
734-5 р. нашої ери). Про той похід пише арабський історик з 60-их 
років IX ст. — Абуль Аббас Ахмед ібн Яхія ібн Дзабір аль-Баладзурі 
в своїй історії «Книга завоювання держав». Історію аль-Баладзурі 
доповнюють відомости другого історика того походу — Абу Джафар 
Мугаммед ібн Джарір ібн Язід ат-Табарі. Ми зупинилися на тому епі
зоді для кращого зрозуміння, яку ролю відігравав каспійський про
смик у політичному житті народів Европи й Малої Азії у вчасному 
середньовіччі.

Той самий просмик мусів також відігравати якусь видатнішу ролю 
і в ранньоісторичній добі, а може й ще скорше — в неоліті й енеоліті. 
Тому, як ми вище сказали, не виключене, що до трипільців долучи
лися якісь ватаги племен, які могли прийти з Малої Азії через кав
казську браму. За нашим припущенням промовляють посередно й 
деякі антропологічні дані. Згідно з поглядом антропологів праісто
ричне населення Малої Азії мало бути круглоголовим, а носії трипіль
ської культури мали бути в основному довгоголовими. Але на підставі 
антропометричних дослідів кістяків віиказане, що між довгого л ов ими 
траплялися нераз і короткоголові типи носіїв трипільської культури,
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тобто існують деякі антропологічні підстави припускати, що до три
пільців долучувалися можливо пришелці з Малої Азії ,в наслідок 
етнічних флюктуацій між малоазійським тереном і Придніпров'ям 
через кавказську браму.

Це була б можливо компромісова розв’язка між поглядами з одної 
сторони Щербаківського й Ґородцева, а з другої — Пастернака від- 
носно питання автохтонізму трипільських, хліборобських племен на 
землях України. А поза тим прихожий елемент з малоазійського те- 
рену міг бути культурно й расово більше, чи менше наближений до 
трипільців, тобто належати можливо до іранського пня, отже палео- 
індоевропеїзму в відрізненні від номадів з центрально-азійських сте
пів, споріднених більше з монгольською расою. Згідно з археологіч
ними даними про розквіт трипільської культури в останніх фазах 
неоліту й у ранній добі енеоліту можна припускати, що в тому часі 
етнічні флюктуації на євразійських просторах не були значні. Отже 
релятивна стабільність етнічно-племінних кордонів і відносин, а в 
зв’язку з тим мирніший спосіб хліборобсько-скотарського життя при
чинився до розквіту культури трипільців.

Та після свого розквіту трипільська культура почала підупадати 
та вироджуватися правдоподібно в наслідок натиску на трипільців 
скотарських племен зі степу (Лівобережжя), а особливо носіїв куль
тури шнурової кераміки. На скільки вдалося носіям шнурової кера- 
м ік р і  витиснути, чи асимілювати трипільців, ми не знаємо. В кожному 
разі трипільська культура перестала існувати. Немає ніяких підстав 
твердити, що трипільці залишили територію України, але й тяжко 
припустити, щоби така їх кількість, розселена компактними масами 
на Правобережжі й на наддністрянських теренах, далася так легко 
асимілювати, скажімо, носіям шнурової кераміки. Не виключене, що 
дійшло до змішання крови між трипільцями й носіями шнурової ке
раміки, які з часом перейшли на скотарсько-хліборобський спосіб 
життя.

У тому часі (тобто більш-менш у середньо-, чи пізньоенеолітичній 
добі) ставало на євразійських степах більш неспокійно в наслідок 
зростаючого динамізму племінно-етнічних флюктуацій, спричинених 
правдоподібно центрально азійськими факторами можливо в парі з 
різними стихійними нещастями. У зв’язку з тим насувається припу
щення, що нащадки носіїв трипільської культури залишали більш 
відкриті для євразійського номадизму терени й концентрувалися 
компактними масами радше на теренах лісостепу (північна територія 
України, приблизно терени Київщини), або західньої української те
риторії поблизу Карпат, де було, порівнюючи, безпечніше, хоч це одна
че не виключає, що етнічні острови нащадків трипільців були розпо- 
ложені аж майже до теренів причорноморської полоси. Такий погляд 
відповідав би даним з опису Скитії Геродота. Бо правдоподібно не всі 
хотіли залишати свої з діда прадіда управлювані землі навіть з вара- 
женням на небезпеку зі сторони кочовиків. А зрештою, як це вихо
дить з реляцій античних письменників, особливо Геродота, кочові пле
мена — завойовники толерували хліборобів з користю для себе, покри
ваючи їх своєю панівною назвою.
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Ми не знаємо-, коли кіммерійці появилися на землях України, прав
доподібно десь на порозі II і І тисячоліття до нашої ери, а може дещо 
скорше. Все ж  таки треба припускати, що вони радше не були дуже 
довго панами тої території, бо їхні сліди в географічній ономастиці й 
топоніміці, згідно з реляцією Геродота, невеликі. Хоча, беручи з дру
гої сторони, кіммерійці, як відносно тонка панівна верства завойов
ників, не могли залишити більших слідів з географічно-топографіч
ного назовництва. Та кількасотлітне перебування кіммерійців на зем
лях України, нехай і при примітивних формах державної організа
ції аналогічно до пізнішого pax Scythica10 мусів причинитися до якоїсь 
релятивної стабільности племінно-етнічних кордонів, що сприяло 
ростові автохтонно-хліборобського населення при збільшеній кіль
косте населення, загосподарюванні й закріплюванні на своїй території.

Існують об’єктивні підстави погоджуватися із загально прийня
тим у світі науки слов’янських народів поглядом,11 згідно з яким Ге- 
родотові агатирси, алідзони й так звані скити орачі й хлібороби, отже 
місцеве хліборобське населення, були нащадками племен — носіїв 
трипільської культури. їхня матеріяльна культура переходила різні 
еволюційні фази в наслідок змін історично-побутових обставин, але 
расово-етнічно-культурне обличчя праукраїнського хлібороба так і 
залишалося в загальному те саме, з тим, що в етнічному субстраті 
автохтонів-хліборобів топилися панівні верхівки завойовників і ново
прибулих елементів, які поступово осідали.

У зв’язку з вище сказаним насувається погляд, що племена — но
сії трипільської культури були дуже можливо найстаршою етнічною 
базою — зав’язком східиього протослов’янства, а їхні нащадки — ала- 
зони, скити — орачі й хлібороби та можливо ще й інші з Геродотової 
Скитії — це вже визнані в загальному наукою протослов’яни. Від 
останніх фаз існування трипільської культури до доби, яку пред
ставляє Геродотова Скитія (приблизно друга половина VI і початок 
V століття до нашої ери), минуло багато століть, в ланцюгу яких бра
кують насправді звена безпосередньо-доказового, особливо джерельно- 
фактологічного матеріялу в аспекті поодиноких фаз етногенетичного 
процесу. Але існують посередні дані, які промовляють до наукових 
критеріїв прагматіизування історичних явищ, подій і фактів та до 
наукової інтуїції дослідника.

З опису хліборобських племен у Геродота, отже калліпідів, алазо- 
нів, скитів — орачів і хліборобів (4: 17-18), видно, що це не щойно осілі

ю G. Vernadsky, Ancient Russia, A History of Russia, vol. I, New Haven, 
1943, pag. 55.
M. Rostovtzeff, Iranians and Greeks in South Russia, Oxford, 1922, pag. 35 
і дальше.

її Крім М. Грушевського — L. Niederle, Slovanske Starożitnosti, Dii. I, 
Svazek I, v Praze, 1902, pag. 259—60.

L. Niederle, Rukovet slovanske archeologie, v Praze, 1931, pag. 22—23.
L. Niederle, Manuel de Г antiqite slave t. I, Paris, 1923, pag. 20—23.
J. Neustupny, Pravek lidstva, Praha, 1946, pag. 425—6.
T. Lehr-Spławiński, O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian, Poznań, 1946, 

pag. 18.
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племена, які почали займатися хліборобством. Геродот каже, що ски
ти-орачі сіють збіжжя не собі на поживу, а на продаж, тобто це вже 
професійні хлібороби, які є продуцентами хліба здавен-давна. В тому 
часі (VI—V ст. до нашої ери) скити ще не осідали компактними ма
сами, а щойно в IV столітті та в початках ІІІ-го.12 А поза тим сама 
назва «скити-орачі» в тому часі — це своєрідне contradictio in adiecto, 
бо скити VI і початків V століття були номадами, а номади не могли 
бути орачами, тобто хліборобами. Це найправдоподібніше безіменним 
нащадкам носіїв трипільської культури була накинена панівна назва 
скитів. А тому, що ті племена були хліборобськими, грецькі колоністи, 
а дальше й інші греки на підставі оповідань понтійських греків про
звали їх скитами-орачами, чи скитами-хліборобами.

Не від речі буде пригадати, що в античній історіографії13 були тен
денції зачислювати до скитів навіть деякі відомі несжитські племена.
І так напр. Гіппократ (Про повітря, воду й місця; розд. 24) вважав 
савроматів скитським народом, а Геродот «спрагматизував» етногене
зу еавроматів напів фантастичним оповіданням про змішання ама
зонок з молодим скитським поколінням. На увагу заслуговує також 
Страбон, який каже (І, 2, 27), що в наслідок незнання народи в кожній 
країні підводяться під одну загальну назву (отже в даному випадку 
під назву скитів). Страбон називає також таврів скитським племе
нем (VII, 4, 2) та зачисляє массагетів до скитів (XI* 8, 2), при чому 
каже, що кожне плем’я крім загальної назви має також і свою власну. 
Отже традиція зачислювання деяких нескитських племен до скитів 
з доби Геродота й Гіппократа вдержалася аж до часів Страбона.

Подібні тенденції подибуємо й у Стефана Візантійського, який у 
своєму географічному словнику зачисляє до скитів меотів, мелянхляй- 
нів, а  також савроматів і сарматів (отже згадує окремо савроматів і 
сарматів), при чому скити в нього є тракійським племенем. Того роду 
тенденції подибуємо навіть у епіграфічному матеріялі.14 На одному 
з нагробників подибуємо напис: «Його (тобто покійника) батьківщи
ною було скитське місто Ольвія». В умовах тодішньої політичної су- 
премації Скитів — pax Scythica,15 толеровані номадами, хліборобські 
племена розрослися у причорноморській полосі, під час коли головні 
компактні маси трипільських нащадків перебували правдоподібно, 
як уже сказано вище, на північних теренах лісостепу й на території 
Галичини ближче до Карпат, де було безпечніше.

Вище скитів-орачів Геродот льокалізує неврів, яких у світі науки 
вважають звичайно протослов’янами. Витончена наукова інтуїція 
досвідченого історика вичуває у вище згаданому описі хліборобських 
племен у Геродотовій Скитії продовження духа Трипілля у розумінні

12 м . Ebert, Sudrussland im Altertum, Bonn und Leipzig, 1921, pag. 101.
13 Уточнення текстів подаємо на підставі Латишева Scythica et caucasica.
14 Inscriptiones Antiquae Orae Septentrionalis Bonti Euxini (I. o. s. P.E.) 

vol. I, Petropoli, 1916, pag. 238—239.
is He від речі буде сказати, що Ростовцев рішуче перебільшив концеп

цію імперського маштабу держави скитів — Reallexikon der Vorgesehichte, 
Band X III (Berlin, 1929), pag. 61.
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еволюційної тяглости пра- й ранньоісторичної традиції довговікового 
праукраїнського автохтонізму, пов’язаного органічно з культурою 
і побутом хліборобського способу життя на різних етапах історичного 
розвитку та в змінливих умовах під час етнічних флюктуацій на ве- 
литенських просторах Евразії. Прив’язаний з діда прадіда до своєї 
урожайної землі, праукраїнський автохтон-хлібороб, толерований но
ма дами-завойовниками (так само, як були толеровані грецькі купці
— колоністи) держався своєї батьківщини, розмножувався та поповню
вався свіжою кров’ю стоплюваних у субстраті нових поселенців, які 
залишали кочовий спосіб життя, осідали й переходили на скотарство- 
хліборобський спосіб.

Та частина праукраїнських автохтонів-хліборобів, що держалася 
південно-причорноморської полоси, близько Понту, була менше нара
жена на гостріші зими та мала безпосередні зв’язки з причорноморсь
кими колоніями, продаючи грекам свої хліборобські продукти. Тому 
Геродот, користаючи із звідомлень греків з причорноморських коло
ній, а в тому найпр авдоподібніше головно з Ольвії,16 оповідає, що ски- 
ти-орачі сіють збіжжя не собі на поживу, а перш за все на продаж 
(81 розд. Геродотової Скитії свідчить про автопсію батька історії, коли 
йде про терени між Бористено-м і Гіпанісом, особливо терен, що нази
вається Ексампайос. Там же при усті Богу й Дніпра, тобто Гіпаніса 
й Бористена, находилася Ольвія). Грецькі колоністи експортували 
кожного року сотні тисяч медимнів збіжжя з території України до 
Метрополії. Так, отже, коли лісостеп північних земель України давав 
краще забезпечення перед номадами, то причорноморський південь 
давав користі при торговельних зв’язках з надморськими грецькими 
колоністами й лагідніше підсоння. Навіть деякі кочові племена ман
дрували під зиму на південь, ближче берегів Меотиди й Понту, щоби 
захоронити себе від гострої зими євразійських просторів, як це подає 
Страбон (кн. VII).

У «Скитії» Геродота подибуємо деякі натяки на автохтонність. В 
оповіданні про походження скитів таки скитської редакції (IV, 5-7) 
згадується про прародичів — Зевеса й дочку Бористена, отже симбіоз 
творців грецької колонізації з автохтонним елементом. Тут говориться 
про те, що «в тім часі (тобто за життя Таргітая, сина Зевеса й дочки 
Бористена) злетіли з неба золоті знаряди: плуг, ярмо, сокира и келих, 
і впали на Скитську Землю». Поряд з плугом згадане й ярмо, що мо
гло б свідчити, що хліборобські племена на території Північного При
чорномор’я послуговувалися волами при оранні.

Час мітичного Таргітая може відноситися найпр авд опо дібніше ще 
до перед скитської доби (скити появилися на території України, го
ловно між Доном і Дніпром, приблизно під кінець VIII, чи з почат
ком VII століття до нашої ери, витиснувши звідти кіммерійців, по
ходження яких точно не знаємо). Були спроби ідентифікувати кімме
рійців з іранськими племенами, але в науці утверджується радше по

їв St. Witkowski, Historjografja Grecka, t. I, Kraków, 1925, pag. 99.
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гляд, що вони були споріднені з трацькими племенами.17 А якщо це 
відноситься до перед скитської доби, то в тому часі (приблизно поріг 
VIII—VII ст.) пов’язувати символи хліборобського життя (плуг і ярмо), 
а тим самим автохтонности зі скитами — аж ніяк не можна, бо скити 
були тоді кочовиками. При аналізі міту про походження скитів скит
ської редакції та про Зевеса й дочку Бористена як родоначальників 
треба сказати, що їхні нащадки з іранськими назвами (Ліпоксай, Ар- 
поксай, Коляксай — закінчення -ксай іранського походження) не під
ходять до родоначальників — Зевеса й дочки Бористена, бо вони, як 
іранці, прийшли зі Сходу й не були споріднені з гелленським світом 
і з символізуючою тубільний хліборобський спосіб життя етнічних 
коренів протослов’янства — дочкою Бористена.

Також в оповіданні про походження скитів грецької редакції (IV, 
8-10) подибуємо символи автохтонности (двоподобина — до бедер дів
чина, а нижче гадюка в країні «Лісиста», грецька назва — Гіляя) — 
дівчину-гадюку, з якою зійшовся Геракль (символ грецької колоніза
ції), з чого народилися три сини: Агатирс, Гельон і наймолодший Скит. 
Тут знову Скит, як представник іранства, не підходить ні до символі
зуючої автохтонний елемент дівчини-гадюки, ні до символізуючого 
гелленський світ Геракля. Дальше (IV, 104) Геродот виразно гово
рить, що агатирси своїми звичаями подібні до траків, а гельонці (IV, 
108-109) згідно з реляцією батька історії були давніше греки, але пе
реселилися з надморських міст-колоній Причорномор’я до країни бу- 
динів. Ті ж  гельонці «управляють землю, живляться хлібом і мають 
городи...»  Отже переказ, що «наймолодшого Скита» вважається бра
том Агатирс а й Гельона, не сумісний з етнологічним-и поняттями, бо 
ні Агатирс, ні Гельон згідно з повідомленням Геродота не належить 
до іранства.

В IV, 5 говориться, що згідно з переказом скитів «їхній нарід най
молодший із усіх», а в IV, 10 Скит названий «наймолодшим» сином 
жінки гадюки й Геракла. Це згоджується з оповіданням (IV, 11), згідно 
з яким скити прийшли на землі України щойно перед початком грець
кої колонізації, а не скорше, витиснені зі сходу масагетами, та, виг
навши кіммерійців, самі заволоділи тією територією правдоподібно 
як відносно тонка панівна верства іранських завойовників. Це згідне 
з повідомленням Геродота, де говориться (IV, 81), що згідно з опінією 
деяких «властивих скитів дуже мало».

Як бачимо, в даних Геродота при натяках на тубільне походження 
одне суперечить одному, коли мова про етно-генеалогічні перекази 
про скитів. У світлі мікроаналізи тексту видно, що подані Геродотом 
перекази не покриваються вповні з етнологічними даними.

Насувається думка, що Геродот найправдонодібніше помішав опо
відання надморських греків про дійсних скитів з відомостями про без
іменне автохтонне населення хліборобів, яким накинено панівну наз

17 м . Ростовцевъ, Эллинство и иранство на югъ Россіи, Петроград, 1918, 
стр. 27.

G. Vernadsky, Ancient Russia . . . ,  pag. 49.
G. Shevelov, A Prehistory of Slavic, Heidelberg, 1964, pag. 12.
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ву скитів і під такою назвою вони виступали в офіційних звідомленнях 
як грецьких колоністів, так і взагалі античного письменства. Все ж  
таки й ті натяки на автохтонізм, нехай і незначні, змішані із симво
лікою мітографічного матеріялу, свідчать посередньо про наявність 
самої свідомости тубільного походження в тій добі та про його реаль
ність в умовинах етно-племінної констеляції Геродотової Скитії.

В наслідок посилених етнічних рухів номадів на євразійських про
сторах в останніх століттях першого тисячоліття до нашої ери за
ломлюється політично-державна сила скитів, а на їхнє місце з’явля
ються із сходу савромати — сармати (обидві назви відносяться до 
одної іраномовно-етнічної групи — савромати зі старшої доби, сармати 
в римських джерелах, хоча були спроби в науці відрізнювати савро- 
матів від сарматів),18 мовно споріднені зі скитами іранські племена 
(важніші з них: язиги, аорси, роксолани, сираки, алани), які між VII 
і III століттям до нашої ери перебували на степових просторах По
волжя і Приуралю. Савромати-сармати — це номади, які займалися 
скотарством і ловецтвом. Частіша з них осіла з часом у сусідстві з 
давно осілими хліборобськими племенами, привчаючися до хлібороб
ства.

В розшуках за новими теренами для випасу скоту саівромаіти- 
сармата почали з III століття до нашої ери натискати зі сходу на 
скитів та витісняти їх із наддонських областей і Подніпров’я, в на
слідок чого скитам залшпився врешті майже самий Крим. Головну 
ролю у витісненні скитів та завоюванні північного Причорномор’я у
II столітті відограли племена язиґів і роксолян. Наприкінці II сто
ліття сарматські племена помагають скитам проти армії Мітридато- 
вого полководця Діофанта. Вони непокоять причорноморські міста- 
колонії, то знову вдержуть з ними союзні й торговельні зносини. Зо
крема приймають участь у династичних спорах і воєнних діях Бос- 
порського царства. В І столітті до нашої ер-и помагають Мітридатові
VI проти римлян.

У II столітті нашої ери зорганізувався сильний союз у проводі з 
аланами, осягаючи панування над північним Кавказом. Сармати про
никають поступово до північно-чорноморських колоній, зокрема до 
міст Боспорського царства, утворюючи «варваризацію» тих місцево
стей, тобто поруч грецького населення щжчорноморських міст-коло- 
ній збільшується число скитських і сарматських мешканців. Полі
тична сила сарматів заломлюється у початковій добі переселення на
родів (іприхїід східніх ґотів, а відтак гунів, III-IV століття нашої ери). 
Лінґвістичні реманенти савроматів-сарматів виказують їхнє іранство, 
а культурою й господарством вони досить подібні до скитів. Сарма- 
тія — назва опанованої сарматами східньої території покривалася на 
загал з деякими різницями з територією колишньої Скитії. Згідно 
з картою Птолемея Сарматія на заході сягала по Вислу, на півночі 
доходила до Балтики, на півдні до Карпат, Дакії а на сході простя

18 М. Ростовцевъ, Эллинство и иранство на юге России.. . ,  стр. 127-8. 
М. Rostovtzeff, Iranians and Greeks in South Russia . . . ,  pag. 113.
M. Rostowzew, Skythien und der Bosporus, I, Berlin, 1931, pag. 103.
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галася до Каспійського моря і Волги. Аналогічно до Скитії, Сарматія 
була поняттям перш за все географічним, яке перетривало до кінця 
середньовіччя і початків новітньої доби, а в деякій мірі і політич
ним, хоча в далеко меншій мірі, чим Скитія.

З приходом савроматів-сарматів на землі України змінилося остіль
ки, що одні кочовики-завойовники замінили попередніх й прикрили 
як територію східньої Европи, так і автохтонні, хліборобські племе
на своєю панівною назвою — Сарматія, сармати. Отже наступали зміни 
головно політичного характеру. В науці траплялися голоси, що з 
приходом савроматів-сарматів на територію між Доном і Карпатами 
мали наступити зміни в демографічно-етнографічному аспекті, бо, 
мовляв, сарматські племена частинно винищили, а частинно засимі- 
лювали автохтонне хліборобське населення. На тлі таких здогадів 
постав навіть термін «сарматизація» в тому розумінні, що сармати 
мали докорінно змінити демографічно-етнографічні відносини на ково- 
здобутих теренах.19 По-перше, такий погляд не виходить поза, межі 
гіпотези, бо на це немає доказів. По-друге, хід історичних подій і 
явищ далеко не покривається з таким поглядом.

Скити, а відтак сармати не лише толерували, але навіть, не раз, 
захищали грецькі північно-чорноморські міста-колонії (подібно мо
гло, а навіть правдоподібно мусіло, бути й з осілими хліборобськими 
племенами) ради власних користей і вигод, бо з одними можна було 
торгувати й набувати імпортовані з метрополії грецькі вироби, а 
другі постачали земні плоди. Власний інтерес підказував як скитській, 
так пізніше й сарматській знаті піддержувати добрі відносини з грець
кими колоністами-купцями, а також і з осілими хліборобами.

Окрему сторінку в історії античного Північного Причорномор’я 
займають політичні й торговельні відносини між сарматами і з дру
гої сторони Боспорською державою. Стикаючися з осілими хліборо
бами та грецьким світом, сармати підлягали культурним впливам, 
як цих, так і тих, а деякі з них поступово осідали, замінюючи меч 
на плуг.20 До того сармати були правдоподібно чистіші расово* іранці, 
ніж скити, які могли мати в собі більшу, чи меншу домішку монголь
ської крови.21 Тому ті сармати, які осіли на землях України й з часом 
розчинилися у протослов’янському, пра-русько-українському суб

19 Грушевський слушно заперечує такий погляд — Ol. Dombrovs’kyj, 
Bereicherung der Forschungen iiber die Fruhgeschićhte der Ukraine durch 
Mychajlo Serhijovyc Hrusevs‘kyj, Наукові Записки УВУ, ч. З (Мюнхен, 1959), 
стор. 55.

20 і. г. Шовкопляс, Археологічні дослідження на Україні (1917—1957), 
Київ, 1957, стор. 208.

Нариси Стародавньої Історії Української РСР . . . ,  стор. 223.
21 Тому деякі представники науки в минулому столітті стояли на ста

новищі монгольського походження скитів, а в останньому Е. Н. Minns 
(Scythians and Greeks, New York, 1965), перше видання (Cambridge, 1913) — 
придержувався того погляду. Сьогодня в науці погляд про іранське по
ходження скитів є неоспоримим — A. Dombrowsky, Herodotus and Hippo
crates on the Anthropology of the Scythians, The Annals of the Ukrainian 
Academy, vol. X, No. 1—2 (29—30), (1962—63).



18 О Л ЕК С А Н Д Е Р ДО М Б Р О В С Ь К И Й

страті, могли бутон в етногенетично-антропологічному аспекті кращим 
компонентом, ніж осілі скити.

У зв’язку з нашою темою, а особливо з проблемою етногенези, 
виринає питання, яка картина етнографічно-демографічних відносин 
витворювалася у Північному Причорномор’ї, тобто на землях Украї
ни, на порозі нашої ери. Надходив час, коли динамізм номадів зростав 
на євразійських просторах і показувалися перші вістуни закроєного 
на величезну скалю етнічного катаклізму, знаного в історії під наз
вою переселення народів.

На підставі даних дуже неповного фактологічно-джерельного ма- 
теріялу та загального ранньоісторичного тла подій, явищ і фадтів, 
на євразійських степах тої доби (античні джерела подають скупі ві- 
домости про савроматсько-сарматські племена, як про тодішній па
нівно-політичний чинник, а про позбавлених своєї власної етнічної 
назви, прикритих назвою кочовика-завойовника осілих хліборобсь
ких племен, є лише то тут, то там деякі натяки, чи відірвані відо
мості та недосказання) наукова інтуїція вдумчивого й досвідченого 
дослідника диктує приблизно такий погляд про тодішню констеля
цію етнографічно-демографічних відносин.

Перш за все, не від речі буде пригадати, що після Геродота ми на
ходимо деякі згадки про осілі, хліборобські племена і в інших антич
них письменників. І так Ефор (у Скімна, фрґ. 841) згадує, що від 
Істра на схід живуть карпіди, дальше хлібороби, неври, а на схід за 
Бористеном живуть скити, за ними на /північ землероби. Страбон (УП,
З, 17) згадує, що між Бористеном і Істром живуть не лише кочові пле
мена, але й деякі хліборобські. Ефор (у безіменного автора — так 
зв. Арріяна, «Періпль», тобто «Об’їзд» Евксинськото Понту, фрґ. 75)
— згадка про племена на схід від Істра: хлібороби й неври, а дальше 
на схід землероби (подібно як у Скімна). Схолії до «Опису землі» 
Діонісія (фрґ. 311) згадують ріку Бористен близько Понту, з чого й 
припо'нтійські народи називаються бористенітами. Це цікава реля
ція, на підставі якої довідуємося, що припонтійські племена над Бо
ристеном (найпра®доподібніше автохтонні, хліборобські племена, які 
становили ядро ранньоісторичних етапів пра-русько-українського 
етноґенетичното процесу) називалися бористенітами, тобто дніпрови- 
ками, отже мали свою етнічну назву, пов’язану з географічно-пота- 
мологічним поняттям. Пов’язання етнічної назви з геогр афічно - л ь о - 
кальним поняттям свідчить посередньо про автохтонність. Птолемей 
(Клавдій), сучасник Марка Аврелія, в своїй Географії (кн. III, гл. 5, 
7-10) каже, що Сарматію заселяють різні племена та згадує їх по іме- 
ни, між іншим Геродотових гелонів, мелянхляйнів, агатирсів, з того 
гелони, а особливо' агатирси мали бути хліборобськими племенами.

Птолемей виявив більше знання про поодинокі назви племен, чи 
народів Сарматії, чим Геродот Скитії. А Діодор Сицилійський («Бібліо
тека», II, 47) згадує про давніх напівмітичних гіпербореїв та про осо
бливу урожайність їхньої землі, нагадуючи тим гіперборейський екс
курс Геродота (IV, 32-36), що відноситься до земель України в світлі 
мітичної географії з напівархаїчної доби античної Геллади. Тут ш-
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вариться між іншим, що земля гіпербореїв видає два раз,и до року 
плоди, отже підкреслений хліборобський мотив оповідання.

Звичайно, Геродот став каноном для опису Скитії у пізніших анти
чних письменників, але з другої сторони продовжувана традиція хлі
боробського характеру життя племен земель України на сторінках 
античної історіографії має свою вимову й свідчить посередно про тра
диції того ж  автохтонно-хліборобського життя на землях України від 
доби налівмітичних гіпербореїв-хліборобів аж до перших століть 
нашої ери. Самий факт, що замаркована традиція хліборобського жит
тя мешканців земель України, а не, скажім, теренів над Волгою, чи 
Прикавказзя протягом довгих століть, свідчить про те, що античний 
світ зжився з тою опінією про хліборобський спосіб життя автохтон
них мешканців земель України, бо з хліборобством в’яжеться орга
нічно осіле життя, а з тим і поняття автохтонности. Помпоній Мела 
(II, 5) каже, що ріка Пантикап відділю є номадів від хліборобів — et 
Panticapes q/ui nomadas georgosque disterminat (подібно як у Геро
дота IV, 19).

Описуючи околиці Бористена, «найгарнішої ріки в Скитії», де «над 
його берегами лежать роскітттні луги», Помпоній Мела (II, 6) також і 
тими словами нагадує опис Бористена в Геродота (IV, 53). Т*>й же Пом
поній Мела (II, 11) каже, що деякі мешканці земель України зай
маються хліборобством і управою піль — Colunt Georgi exercentque 
agros. На увагу заслуговує також Пліній Старший, який загинув при 
вибуху Везувіія 79 р. Він згадує (Naturalis Historia, IV, 82-83) «ріку 
Бористен, озеро (?) і нарід того ж  імени» — flumen Borysthenes lacus- 
que et gens eodem nomine. Він також повторює, що ріка Пантикап 
відділяє номадів від хліборобів — Ultra Panticapes amnis qui Nomadas 
et Georgos disterminat. Амміян Марцелліін у -своїй Історії (Res Gestae, 
XXII, ЗО) говорить, що околиці Меотиди заселені спокійними й мир
ними племенами, які займаються хліборобством і живляться його про
дуктами.

Отже, як бачимо з вище наведеного, в античному письменстві від 
доби Геродота аж до перших століть нашої ери, тобто до порога доби 
переселення народів, находяться то тут, то там дрібні згадки про осіле, 
хліборобське населення земель України. Це були мирні автохтони- 
хлібороби, які не відігравали на протязі довгих століть ніякої замітної 
політичної ролі, до того ж  прикриті назвами номадів-завойовників 
(кіммерійці, скити, сармати), й тому в античних джерелах маємо про 
них відносно слабі згадки. А все ж  таки є!

Доволі тонкі панівні верстви існували, коли взяти до уваги осіле, 
хліборобське населення, до якого з бігом століть долучу валися нові, 
осілі як індивідуально, так і з часом компактними масами, колишні 
номади, які замінювали меч на плуг. Урожайний чорнозем, багатство 
природи запрошували до осілого життя. Одні завойовники витісню- 
вали інших, хто залишав окуповану ним дотепер країну, а хто оста
вався, осідаючи на ній. Новоприбулі номади-завойовники вдоволялися 
накладанням дані на осілих хліборобів, а згодом і грецьких колоністів- 
купців та поступово піддавалися впливам вищої культури, торгуючи 
з місцевим населенням і грецькими колоніями та входячи в орбіту
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тодішніх політичних відносин Північного Причорномор’я. Така була 
в загальному позиція номадів-завойовників, особливо їхньої знаті, 
яка радо користала зі здобутків вищої цивілізації осілого, хлібороб
ського населення і грецьких колоній, прикриваючи своєю назвою те
риторію та її мешканців. Але в той час коли в античних джерелах 
фігурували офіційно такі назви як: Скитія — скити, Сарматія — сар
мати з політично-географічним значенням, то в дійсности етногра- 
фічно-демографічне обличчя швденно-східньої Европи, точніше земель 
Руси-України, базувалося на реальних основах автохтонного, етнічного 
субстрату. Бо мінялися й переводилися кочові завойовники та наки- 
дувані ними осілому населенню їхні панівні назви, а населення зали
шалося.

Як уже вище згадано, є підстави вважати, що корені пра-русько- 
українського автохтонізму сягають часів Трипілля, якщо не далі. 
Вправді, в наслідок натиску кочовиків зі сходу трипільська культура 
заникла, але її носії — осіле населення хліборобів так і залишилося 
на місці, бо не було таки куди мігрувати мирним хліборобам — на 
півдні був Понт і Меотида, на півночі непрохідні ліси, а за ними 
прото-фінські племена, на заході карпатський бар’єр, на південний за
хід прото-трацькі племена, з якими при переході треба було воювати. 
А мігрувати в східньому напрямі було зовсім нереальним, бо етнічна 
флюктуація кочовиків прямувала зі сходу на захід і йти мирним 
хліборобським племенам проти струї євразійських номадів було, оче
видно, більш, як неможливим. Був одинокий реальний вихід: подав
ляюча частина трипільського населення могла податися більш на пів
ніч у лісостепову полосу, де було, порівнюючи, спокійніше й безпеч
ніше перед наступаючими кочовиками.22

З бігом століть нащадки трипільців розросталися й деякі відноги, 
чи етнічні острівці посувалися у наслідок тісноти на південь. Таким 
чином автохтонно-хліборобське населення займало мирним шляхом 
що раз то більше території та в наслідок льокальних умов утворю
вало поодинокі племена, про які згадується у Геродотовій Скитії: ски- 
ти-орачі, скити-хлібороби, кал ліпіди (Геродот вважає їх «погреченими 
скитами», але рівночасно хліборобами, тобто це му сіли бути осілі 
хлібороби, які більше, чи менше перейняли форми грецького життя), 
алазони, неври, агатирси й можливо ще й інші. Це й були правдопо
дібно нащадки, чи продовжувачі осілого способу життя колишніх но
сіїв трипільської культури, які в процесі поступового етногенетичного 
кристалізування, творення власних соціо-культурно-етнографічних ціх 
та дозрівання громадськоетнічного обличчя ставали що раз то вираз
нішим антропологічно-етно-культурним типом південно-східньої гілки 
протослов’ян.

До того долучувався ще фактор переходу кочовиків до осілого 
життя, їхньої поступової інтеґрації в економічно-соціо-культурно-ет-

22 Автор цієї праці дискутував довгими роками над згаданим питан
ням з Я. Пастернаком ще у Львові, а відтак шляхом переписки на емігра
ції — Ол. Домбровський, Декілька недрукованих листів проф. Ярослава 
Пастернака, Український Історик, 1971, 3—4.
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нічне русло пра-русько-українського субстрату шляхом міжплемін
них торговельно-культурних і ексогамних зв’язків.23 Отже змішування 
крови посилювало той субстрат. З переходом іранських кочовиків до 
осілого життя зроджувалося поступово прив’язання і патріотизм до 
даної території — важливий психологічний фактор у етногенетичному 
процесі, а дальше в свою чергу на початкових етапах кристалізуван- 
ня громадсько-політичного життя й організування спонтанної само
оборони й протизаходів проти зростаючого руху номадизму в зв’язку 
з початковими фазами переселення народів.

Нам здається, що якраз у контексті етнографічно-демографічних 
відносин на землях України на порозі доби переселення народів та в 
обличчі збільшених небезпек зі сторони пожвавленого руху номадів 
треба розглядати незвичайно складне питання появи антського сою
зу.24 Згаданий союз був ще до недавна загально анонімним терміном,25 
ближче нез’ясованим явищем, обмеженим твердженням про союз сло
в’ян та іранських племен. Ясніше виглядає питання про антів, чи 
антський союз на тлі етно-гео-політичних відносин тодішньої доби. 
Це був найправдоподібніше союз автохтонного населення, отже ранньо- 
слов’янських племен, з недавно осілими, а між ними можливо ще й 
напівосілими, головно іранськими групами в цілях спільної оборони 
в обличчі зростаючих небезпек зі сторони посиленого руху номадів, 
пов’язаного з переселенням народів.

При спільних інтересах оборони перед напливаючими хвилями 
євразійських кочовиків та вдержання на своїх землях, антський союз 
мав дані бути реальним ранньоісторичним явищем навіть при наяв- 
ности етнічно різних, тобто ще повністю незінтеґрованих в етногене
тичному аспекті племен і груп (ранньослов’янських та іранських), що 
сталося уже після доби переселення народів у процесі остаточної 
слов’янізації населення земель України та врешті зникнення між
племінних меж і розчинення русько-українських племен у всенарод
ній спільноті — суспільстві Київської Руси — в етнографічних кор
донах русько-української державности у відрізненні від колоніяль-

23 А. М. Золотарев, Происхождение экзогамии, Известия, ГАИМК, т. X 
(1931), вып. 2—4 — висказав погляд, що основним фактором шлюбних зв 'яз
ків між членами різних груп мав бути прогрес на полі міжплемінних еко
номічних зносин.

24 Дехто, прим. М. Чубатий (Княжа Русь-Україна та виникнення трьох 
східнослов'янських націй, Нью Йорк—Париж, 1964, стор. 32—38) залишає 
на боці справу політичного об’єднання антів, а зате старається уточнити 
антське питання в етнічній площині, називаючи антів першими історич
ними предками українського народу. . .  далекими нащадками наддніпрян
ських трипільців і недалекими предками історичних русинів, нинішніх 
українців (стор. 33).

25 і  таким напів анонімним терміном він залишається на сторінках На
рисів Стародавньої Історії Української Р С Р . . .  стор. 348—355, — де автор 
не зважується у підсовєтських умовинах сказати про походження антів 
в етнічному аспекті, тобто їхню пов'язаність з русько-українськими пле
менами, як прототипу державної організації Київської Руси. Тут про ґотів 
і гунів більше сказано, як про антів.
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них теренів пізнішої московської півночі, де була мішанина фіно- 
північно-слов’янських етнічних елементів.

Повертаючися до питання південно-східніх слов’ян антської доби, 
репрезентованої за археологічними даними культурою полів похо
вань черняхівського типу,26 не від речі буде пригадати, що згідно з 
візантійськими джерелами політичне об’єднання антів, або так зва
ний антський союз існував на протязі около трьох століть (приблизно 
IV-VI, а може й початок VII століття), як забороло ранньо-русько- 
українського автохтонного населення проти надходячих зі сходу кочо
виків і з північного заходу (Прибалтики) ґотів, а також при збройній 
конфронтації південно-східньо^слоів’янського світу — пізніших русько- 
українських племен з візантійською імперією та в зв’язку з пенетра- 
цією слов’янського елементу на Балкани, хоча згадку про антів маємо 
вже в III столітті. Державин27 звернув особливу увагу на вістку Про- 
кооія Кесарійськото (Gothica sive bellum Gothicum), де говориться про 
безчисленні народи антів (populi antarum infiniti), а Удальцев28 навіть 
вичисляє народи й племена, які правдоподібно могли належати до 
антського союзу (крім слов’ян — карий, костобоки, сабоки, арсиети, 
роксолани, а відтак можливо частина придонських сармато-алансь- 
ких племен).

Антський союз відіграв таку визначну ролю своєю широкозакрое- 
ною міжплемінною організацією і активністю, що згідно з поглядом 
Брайчевського29 «є всі підстави називати цей період (II-VII ст. н. е.) в 
історії східних слов’ян антським періодом». Кількасотлітнє існування 
антського союзу в дуже складних, іноді трагічних відносинах вели
чезного етнічного катаклізму на євразійських просторах доби пере
селення народів, який відстоював життєво-політичні інтереси в першу 
чергу осілого населення земель України, отже ранньо-русько-україн- 
ського автохтонного населення та, ослаблений врешті у змаганнях з 
кочовими наїзниками й у конфлікті з імперіяльною політикою Ві
зантії30 перестає бути реальною політично-військовою силою десь на 
порозі VII століття (з того часу візантійські джерела перестають зга
дувати про антів) — має своє історично-документальне значення.

Це не був якийсь собі принагідний, обчислений на коротку мету 
політично-мілітарний союз осілих ранньо-слов’янських племен з не
давно осілими, напів-осілими, чи врешті кочовими, головно іранськи
ми племенами проти новоприбуваючих кочовиків зі сходу. Такий

26 м . Ю. Брайчевський. Б іля джерел слов'янської державності, Київ, 
1964, стор. 319—21.

І. Г. Шовкопляс, Археологічні дослідження на Україні (1917—1957)... 
стор. 274.

27 н . С. Державин, Об этногенезе древнейших народов днепровско-ду
найского бассейна, Вестник Древней Истории, I (6), 1939, стор. 279—289.

28 А. Д. Удальцов, Основные вопросы этногенеза славян, Советская Этно
графия, Сборник Статей, VI—VII, Москва—Ленинград, 1947, стр. 3—13.

29 М. Ю. Брайчевський, Антський період в історії східніх слов'ян, 
Археологія, том VII (1952), стор. 21—42.

30 і. м. Гапусенко, Боротьба східніх слов'ян за вихід до Чорного моря, 
Київ, 1966 стор. 26—33.
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союз не видержав би так довго й не виказав би стільки послідовности 
й жертвенности при захисті південно-східніх ранньослов’янських 
життєвих інтересів автохтонного населення, як у відношенні до нових 
хвиль кочових орд зі сходу, так і імперіяльної політики Візантії. Основ
ним ядром того союзу мусіли бути давно осілі й пізніше осілі племена, 
отже в загальному осіле населення території України, більш, чи мен
ше зінтеґроване у процесі етноґенетичного розвитку на базі спільних 
життєв о економічних, соціяльних, культурних і політичних факторів 
при зростаючій свідомости спільної політичної долі, спільних змагань 
за перетривання важкої доби та врешті спільного сантименту до спіль
но заселюваної території — виразних симптомів зростаючого па
тріотизму, тобто суттєвих психологічних факторів. А ті елементи, го
ловно іранського походження, які існували поруч із основними си
лами південно-східнього, ранньослов’янського світу (етнічного про
тотипу пізніших русько-українських племен) в рямцях політично- 
мілітарного об’єднання антів, мусіли бути правдоподібно вже на шля
ху асиміляції (якщо не етнічної, то принайменше соціо-культурної) 
в напрямі раннього, південно-східнього слов’янства. Є об’єктивні під
стави припускати, що при скупості й неясності історичних джерел 
до питання політичного об’єднання антів наш погляд можливо най
більш наближений до історичної правди в аспекті приблизної ре
конструкції тих звен історичного ланцюга явшц, подій і фактів, які 
бракують при відсутності джерельно-фактологічного матеріялу.

В історіографії, перш за все німецьких авторів, покутує опертий 
на суб’єктивних звідомленнях Йордана й Саґах з легендарною тради
цією погляд про територіяльно велику й могутню державу ґотів у 
східній Европі в III-IV ст. У воєнних діях між антами й ґотами ті 
останні не завжди перемагали. Самий факт, що антський король — 
Бож разом зі своїми синами й сімдесятма представниками антської 
знаті попав у полон до Вінітара й були піддані жорстокій смерти 
(розп’яті), далеко не означає ще підбиття антів.

М. Грушевський на сторінках першого тому (третє видання) своєї 
Історії України-Руси рішуче спростував погляд про напівлеґендарну, 
нібито могутність держави Германаріха, який мав панувати над на
родами й племенами колишньої Скитії, чи пак Сарматії й Германії.31 
Гіпотетичний погляд про існування ґотської держави на середньому 
Дніпрі зі столицею Германаріха в «Дніпровому городі» (Danparstad), 
що дехто намагався ідентифікувати з древнім Києвом, так і залиша
ється у сфері гіпотез на нереальному тлі саґ про напівлеґендарну 
могутність держави Германаріха. На увагу історика заслуговує факт, 
що та, нібито могутність державної організації ґотів, була зразу зло- 
мана гунською ордою.

В добі переселення народів перекочували більше, чи менше через 
територію України орди гунів, болгарів, аварів (літописні обри), хо
зарів, не враховуючи дрібніших кочових з’єднань. Гунська навала

зі Того погляду придержується між іншим також М. Ebert, Siidrussland 
im A ltertum . . .  pag. 361, не подаючи переконливих джерельно-фактоло- 
гічних аргументів на те.
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нищила все перед собою, а жорстокі авари згадані нашим літописом 
у зв’язку з «примушуванням дулібів». Населення земель України пе
реживало жорстоку добу й понесло значні шкоди й втрати. Але той 
збірний етнічний катаклізм не потрапив змести з лиця русько-україн
ської землі її автохтонного населення й пізніше осілих племен.32

Погляд деяких дослідників про спричинений переселенням народів 
«етнографічний хаос», головно на просторах південно-східньої Евро- 
пи, рішуче перебільшений і між іншим М. Грушевський слушно його 
заперечує. Згідно з поглядом Грушевського слов’яни були майстрами 
ховатися у всяких нетрях, як свідчать візантійські реляції (Теофі- 
лякта, Маврикія, Льва), а поза тим напливаючі зі сходу орди дер
жалися звичайно втертих шляхів у степу.33 До того ж  головні сили 
південно-східнього слов’янства находилися у лісостеповій полосі, у той 
час, коли орди йшли звичайно відкритим степом. Навіть гунська орда, 
яка залишила по собі в історичній традиції спомини страхіття, мала 
деякі позитиви для південно-східнього слов’янства, тобто наших 
предків, а саме, гуни розбили ґотів і увільнили тим самим причорно
морське населення від готської зверхности. А коли остготський король 
Вінітар, на підставі звідомлень Йордана, рушив походом проти антів, 
гуни станули в їхній обороні і пішли проти ґотів, які після смерти 
Германаріха піддалися під зверхність гунів.

Гунська орда подалася на Захід, а після смерти Аттіли затратила 
свій динамізм і розпорошилася. Користаючи з того, що ґоти під на
пором гунів залишали поступово чорноморські простори в напрямі на 
Захід, південно-східня вітка слов’янства виповнює поволі те геогра
фічне вакуум при своєму міграційному процесі в напрямі півдня. Над- 
ходячі орди поборювали найзавзятіше саме тих, які ставали їм зброй
ний опір, тобто інших кочових завойовників, що прибули на дану 
територію перед ними. У відношенні до мирних, осілих хліборобів 
нові наїзники звичайно обмежувалися «примучуванням» при різних 
нагодах і по дорозі, коли орда натрапляла на своєму шляху на оселі 
місцевого населення. А позатим, у літописі немає навіть натяку на 
тотальне винищення автохтонного південно-східньослов’янського на
селення Подніпров’я в добі переселення народів і приходу на їхнє 
місце згадуваних у літописі племен. Немає також, за словами Па
стернака,34 ніяких археологічних доказів на те.

32 Нариси Стародавньої Історії Української Р С Р . . .  стор. 350—51 — «До
водиться думати, що гунська навала зачепила східних слов'ян лише частко
во. Гуни пройшли через степ, не заходячи далеко в межі лісостепної сму
ги. Зруйнування, вчинені ними, торкнулися головним чином населення 
південних, суміжних із степом районів. Основна ж  маса слов'янських пле
мен уникнула кривавого зіткнення і не переживала таких важких наслід
ків гунської навали, як населення степової смуги. Тому не дивно, що саме 
до післягунського часу належить особлива політична і воєнна активізація 
слов'ян, які в VI—VII ст. виступають у джерелах під назвою антів і скла- 
винів».

33 м . Грушевський, Історія України-Руси, т. І, стор. 182.
34 я . Пастернак, Важливі проблеми етногенези українського народу в 

світлі археологічних досліджень . . .  стор. 23.
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Зрештою самий факт існування й політично-воєнних дій антсь
кого союзу на протязі кількох століть виключає -припущення про етно
графічний хаос» на території південно-східньої Европи в тому часі, 
бо «етнографічний хаос» викликав би політичний хаос, який, у свою 
чергу, не допустив би до якогонебудь тривалого (кілька століть!) по
літичного об’єднання на більшу скалю. А політичне об’єднання антів 
мусіло бути на більшу скалю, коли вони ставили опір ґотам з різни
ми вислідами збройних сутичок та атакували успішно візантійську 
імперію.

Щоправда, М. Грушевський уважав, що якоїсь сильнішої полі
тичної організації у антів не було, подаючи рівночасно етнологічну 
розв’язку антської проблеми по лінії концепції ранньо-русько-україн- 
ського тубільчого походження, але в тому часі, коли Грушевський 
писав третє видання першого тому своєї Історії України-Руси, студії 
над ранньою історією східньої Европи, а в тому й України, ще не 
диспонували таким фактологічно-джерельним, особливо археологіч
ним матеріялом, як сьогодня.

Очевидно, представники московської, а в останньому підеовєтської 
історіографії не погоджуються з поглядом Грушевського, який уто- 
тожнював антів у загальному з ранніми русько-українськими племе
нами, і не вважають антський союз Протокиївською Руссю.35 І так, 
наприклад, Третьяков36 уважає, що крім антів були на півночі сло
в’янські племена, нібито основна сила, яка відіграла домінуючу ролю 
в об’єднанні східніх слов’ян і державній організації Київської Руси. 
Стара концепція московсько-російських політиків-великодержавни- 
ків, які бачать в Росії об’єднуючий чинник і спільний «котьолок». 
Та все одно правди закрити не можна. Навіть Рыбаков37 робить де
які порівнання між антами й антською добою з одної та з другої сто
рони Київською Руссю й її вчасною добою.

35 Намагаючися творити тенденційно фантастичні концепції про «єдність 
східнього слов’янства» й його вклад у організацію Київської Руси, П. Н. 
Третьяков (Восточно-славянские племена, изд. второе, Москва, 1953) при
писує М. Грушевському тенденційність, бо, мовляв, він в цілі відірвання 
українців від єдинокровного «русского» народу (sic!) доказує, що анти це 
предки лише українців (стор. 209). Я. Пастернак дав добру відсіч Третья
кову в цитованій нами праці (Важливі проблеми етногенези українського 
народу, стор. 9—12), збиваючи археологічними аргументами погляди Тре
тьякова.

36 П. Н. Третьяков, Анты и Русь, Советская Этнография, 1947 (4), 71-83.
Концепції Третьякова в згоді з панівним поглядом представників під-

совєтської історіографії про «спільність» Київської Руси для всіх трьох 
східньоевропейських народів зі «старшим братом» у проводі — є до суті 
змодифікованими варіянтами старої, збанкрутованої в світлі наукового 
об’єктивізму Погодінської теорії, згідно з якою, нібито, первісно московське 
населення Київської Руси переселилося на північ, а на його місце прийшли 
з Галичини західноукраїнські переселенці, які заселили східноукраїн
ські землі.

з? Б. А. Рыбаков, Анты и Киевская Русь, Вестник Древней Истории, 
I (6), (1939), стр. 319—337.
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Послаблення і остаточний занепад політичного об’єднання антів 
у боротьбі з аварами десь приблизно на початку VII ст. були вислі- 
дом кількасотлітніх змагань з кочовиками й Візантією та свідчило 
про силу аварів. Зрештою анти навіть у змаганнях з аварами були 
схильні вважати себе рівнорядним політично-мілітарним чинником. 
Стараючися зав’язати з аварами дипломатичні зв’язки, вони вислали 
посольство до аварського кагана на чолі з представником антської 
знаті — Межамиром Ідаричем, який заховувався перед каганом певно 
себе й навіть згідно з джерелом (Менандром) зарозуміло (отже не бла
гав ласки в аварського кагана), за що мав заплатити життям.

Відірвані вістки й натяки в джерелах не лише про непересічну 
боєздатність антів, але й про їхню впевненість у своїй силі гармоні
зують історично з пізнішими відомостями про хоробрість руських 
дружин (антських наслідників). Якщо в науці покутує ще концепція, 
щоб оцінювати на рівні південно-східніх слов’ян, тобто ранні русько- 
українські племена з трипільцями й їхніми нащадками з доби Геро- 
дотової Скитії, вважаючи їх усіх небоєздатними гречкосіями, то це 
помилка. Можливо, що тут між іншим причинилася й вістка Ібн — 
Хордадбега, згідно з якою слов’яни були євнухами в деяких народів. 
Але ж  з другої сторони Аль — Масуді писав про слов’ян, як завзятих 
і войовничих дружинників. А вістки арабських письменників у про
тилежність до мітографічних матеріялів античної історіографії по
давані на загал згідно з історичним реалізмом. Гаркави38 в своїх по
ясненнях до Ібн — Фадлана каже, що він відрізняв навіть південно- 
східні слов’янські племена, які творили етнічне ядро Київської Руси, 
від північно-східніх слов’ян — пізнішого етнічного зав’язку мос
ковської народности.

При таких іноді суперечних вістках історик мусить бути надзви
чайно обережний, щоби не загнатися за далеко. В тому розумінні 
М. Грушевський не був без рації, коли ставився обережно до дже
рельних відомостей та оцінював реально й без суб’єктивно-патріо
тичних тенденцій антське питання. Та, як уже зазначено, час пи
сання його першого тому Історії припадав на самий початок нашого 
століття, а від тої доби багато дечого з’ясувалося в науці й у тому 
аспекті існують можливості деяких бодай частинних уточнень в ант
ському питанні. А позатим політичне об’єднання антів проіснувало 
до порога, чи навіть першої половини VII ст. Це вже раннє середньо
віччя й від VII ст. до початків Київської Руси лише один «заячий 
скок», якщо трактувати порушену нами проблематику в хроноло
гічних рямцях від Трипілля до порога Київської Руси.

Зайняті воєнними діями проти аварів, анти були змушені пере
стати непокоїти візантійську імперію і це, мабуть, було причиною, 
чому візантійські джерела від VII ст. перестали цікавитися ними. 
Правда, десь на початку VII ст. політичний союз антів розпався як 
реальний політично-мілітарний чинник у маштабі південно-східнього 
слов’нства, що одначе не виключає збереження залишків даної орга

38 А. Я. Гаркави, Сказаній мусульманскихъ писателей о славянахъ и 
русскихъ, Санктпетербургъ, 1870, стр. 108.
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нізації в вужчих рямцях поодиноких племен, а в тому й населення 
пізнішої Київщини, з якою -пов’язане плем’я полян — етнічне ядро й 
політично-державний центр організації Київської Руси.

Отже соціо-етнотенетичаний процес проходив пра- й ранньо і сто
ричним руслом від трипільських хліборобів-автохтонів і згодом їхніх 
нащадків через добу осілого, хліборобського населення Геродотової 
Скитії, а відтак Сарматії, через добу політичного об’єднання антів, 
згадуване нашим літописом племінно-плюрал істичне населення й 
інтеграцію племен у етнічному руслі суспільства в початках Київсь
кої Руси аж до поодиноких етапів поступової етнічної уніфікації. 
Антропо географічні й геополітичні фактори земель України сприяли 
тому процесові. Рівнина території України створювала умовили для 
поступової, міжплемінної інтеґрацїї в протилежности до античної 
Геллади, де гірські пасма сприяли національно-політичному парти
куляризмові. Зі сторони середземноморсько-чорноморського півдня 
віяло духом телленських, а відтак візантійських культурних впливів 
на інтелектуально-духовну структуру населення земель України, а 
український чорнозем запрошував до осілого життя й хліборобства- 
основних факторів автохтонізму. Територія України з її антропо- 
гео'графічно-геополітичними особливостями мала свій питомий, влас
ний 'стиль історичного процесу, відмінного й відрубного від фіно- 
московської півночі.39

Окрема роля у процесі розвитку культурних і соціо-політичних 
форм життя на землях України в ранньоісторичну добу припадає 
економічним факторам. Хліборобський спосіб життя осілого насе
лення впливав вирішально на цілу економіку країни. Згідно з цито
ваним вище Геродотом автохтони-хлібороби протослов7янського по
ходження управляли землю не лише для власної потреби, але й на 
збут своїх хліборобських продуктів головно для дооколичних грець
ких колоній і факторій. Що року відпливали з Північного Причор
номор’я сотки тисяч медимнів збіжжя, а  крім того ярини, рогатого 
скоту, риби й іншого сільсько-господарського добра до Греції, а вза
мін за це греки причорноморських колоній імпортували з метро
полії вина, оливу, кераміку й інші вироби та предмети щоденного 
вжитку, вживання яких не лише збагачувало форми матеріяльної 
культури, але й поглиблювало духовний омак і вимоги місцевого на
селення.40

На землях України схрещувалися різні економічні шляхи й куль
турні впливи між Сходом і Заходом, Північчю прибалтійської поло
си й середземноморсько-чорноморським Півднем.41 Ще Геродот (IV,

39 Ол. Домбровський, До питання антропогеографії й геополітики терито
рії України в античній добі, Український Історик, 1976, 1-4.

40 ОІ. Dombrovsky, The economic relations of Ukraine and the ancient 
world, The Ukrainian Quarterly, 1950 (4), pag. 352—358. Тут подана важні
ша література предмету.

41 На окрему увагу заслуговують торговельні зв'язки античного Пів
нічного Причорномор’я з Візантієм — В. П. Невская, Византий в класси
ческую и Эллинистическую эпохи, Москва, 1953.
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24) згадує про центрально-азійський шлях, який вів від Північного 
Причорномор’я до центральної Азії, отже до Тібету й Монголії вклю
чаючи економічні зв’язки з Індією. Інший торговельний шлях ішов 
з території України до Малої Азії через Кубань до Транскавказії, 
Вірменії й Ірану через кавказську браму, при чому той шлях мав 
бути дуже стародавній, бо торговельні контакти між територією 
України й Малою Азією мали сягати до третього тисячоліття до на
шої ери. Крім того мав існувати торговельний шлях між Малою Азією 
через землі України аж до прибалтійської полоси десь приблизно 
від кінця другого тисячоліття до нашої ери, а також торговельні кон
такти між полосою Уралу й Прибалтикою через землі України, а са
ме водяною сіткою: Дніпро — Прип’ять — Бог, сягаючи до часів не
оліту.

Так само знаємо, на підставі археологічних знахідок, про пізніші 
торговельні контакти між Північним Причорномор’ям і Прибалтикою 
в середині першого тисячоліття до нашої ери, які мусіли проходити 
водяним шляхом Дніпра. Дальше, немає сумніву, що поклади золота 
на Уралі, про що є натяк у Геродота (IV, 13, 27), та в Колхіді, що най
шло свій відгомін у міті про Аргонавтів, а також у Дакїї,42 отже дов
кола території України, відігравали неабияку ролю при схрещува
них на придніпрянсько-придністрянській території торговельних шля
хів. На підставі археологічного матеріялу знаємо про торговельний 
шлях із Заходу, який свідчить про зв’язки земель України, якщо 
вже не з Італією, то принаймні зі східньо-альпейськиїми теренами на 
порозі першого тисячоліття до нашої ери, можливо через землі Угор
щини й Карпати.

Археологічні нахідки свідчать про етрусько-римський торговель
ний шлях, що мав проходити з Італії альпейською низиною у напрямі 
Гальштату, близько Зальцбурґу, через Дунай поблизу Лінцу, до Одри, 
Варти, а дальше до Висли, а звідти водяною сіткою (Бог — Прип’ять
— Дніпро) на територію України. Один із пізніших шляхів римських 
торговельних контактів зі землями України проходив зі сторони Да- 
кії через побережжя Понту, а дальше здовж Дністра, переходив його 
близко Заліщик і звертався на північ і захід.43

Окрему ролю в ранній історії території України відіграє грецька 
колонізація та її торговельні, культурні та врешті політичні впли
ви. Ясним є, що згадані торговельні шляхи й їхні схрещування на 
землях України, особливо в придніпрянській полосі, мусіли мати над
звичайно велике значіння не лише в економічному, але й культур
ному аспекті. Немає сумніву, що надзвичайно важливу ролю віді
гравала тут комунікаційно-економічна маґістраля Дніпрового шляху, 
яка одержала згодом відому назву — «путь із варяг у греки». Дні
провий шлях мусів відігравати головну ролю у торговельних кон
тактах між північно-чорноморською полосою і Прибалтикою ще в

42 V. P&rvan, Getica, Bucuresti, 1926, pag. 762.
43 Також існував торговельний шлях, який вів через Колхіду на Схід

— Е. С. Голубцова, Северное Причерноморье и Рим на рубеже нашей эры, 
Москва, 1951, стр. 122.
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передскитській добі. Коли ж  на північному побережжі Понту постали 
грецькі факторії, а згодом колонії, то згадані контакти Дніпровим 
шляхом мусіли ще поглибитися. Ми маємо досить виразні натяки в 
Геродотовій Скитії (IV, 18, 53, 71) про те, що в античній добі були 
знані околиці Дніпра, яким можна було плисти в глибину краю. А в 
71 розділі Геродот каже, в зв’язку з описом похоронів скитських «ца
рів», що ті похорони «відбувалися у краю Геррос, до котрого сплав
ний Бористен», що могло б правдоподібно свідчити, що вже тоді греки 
з дооколичних факторій і колоній знали про Дніпрові пороги.44 В кож
ному разі Бористен-Дніпро був старою комунікаційно-торговельною 
маґістралею у торговельних контактах між Північним Причорномо
р’ям і Прибалтикою — скандинавською полосою ще з передскитсь- 
ких часів.

Коли починали втихати рвучкі хвилі переселення народів і на 
просторах причорноморських степів ставало поступово спокійніше, 
на Дніпровому шляху пожвавлювався комунікаційно-торговельний рух. 
До того ж  наступали зміни в соціяльному й згодом політичному аспек
ті серед населення земель України. Поруч хліборобства починає зро
стати ремесло й торгівля, а шляхом щораз то більш активізованого 
громадсько-політичного життя наростає поступово місцева провідна 
верства. У слід за тим наступають перші фази процесу урбанізації 
країни, наперед по тих місцях, де почали творитися перші центри 
комунікаційно-торговельнопромислового життя.

Ясно, що силою антропогеографічних і геополітичних умовин та
кий основний центр — вияв початкового урбаністичного процесу по
винен був постати в догідному місці комунікаційно-торговельної магі
стралі — водного Дніпрового шляху, що мав уже свою довговікову тра
дицію як потамологічний фактор зв’язків Причорномор’я з Прибал
тикою й можливо скандинавською полосою. Такий догідний терен 
находився приблизно в половині шляху Дніпрового бігу, більш на 
північ від степової полоси, в порівняльно спокійнішому й безпечні
шому місці перед головними хвилями євразійських кочовиків. Це бу
ло відповідніше місце для збірного пункту купців з причорномор
ської полоси й Прибалтики, де почали поступово зосереджуватися ре~ 
місничовиробничі круги, збільшуючи таким чином поселення на узгі
р’ї по правому боці Дніпра для відгородження поселення рікою від 
Лівобережжя, більш загроженого зі сторони кочовиків.

Укріплене з часом поселення стягало до себе щораз то більше 
торгівців і ремісників, які шукали заробітку й безпечнішого захисту 
перед кочовиками, а дооколичні хлібороби мали збут на свої продук
ти. Більш підприємчиві мешканці поселення збагачувалися, твори
лася міська знать і основи адміністраційно-міської організації. Брай- 
чевський45 правий у своєму погляді, що історію Києва треба пересу
нути на кілька століть у ранньоісторичне минуле, тобто в добу антів.

44 Н. Думка, Чи знали що в старині про Дніпрові пороги, «Дзвони», 1931,
ч. 4—5.

45 М. Ю. Брайчевський, До питання про виникнення міста Києва, Укра
їнський Історичний Ж рнал, 1959 (5), стор. 53—67.
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Протокиївське поселення мало, дуже можливо, спочатку характер 
не міста, а укріплення.

Згідно з ходом думок Брайчевського46 середня Наддніпрянщина 
потерпіла найменше від аварського лихоліття, що мало значення для 
культурного підйому тої частини території України. І тому в сере
дині першого тисячоліття нашої ери Кий (можливо один з антських 
князів у добі кінця аваро-південно-східньо-слов’янських, тобто ант
ських воєн) міг заснувати тут осередок державно-політичного життя 
після невдачі подібної акції в нижньому Подунав’ї. Тому, каже дальше 
Брайчевський, коли у 862 р. Київ захопили Аскольд і Дир, то на цей 
час Київ нараховував уже кілька століть свого історичного розвитку, 
в тому числі щонайменше 200-300 років як політичний центр полян- 
ського князівства.

Греков47 уважає, що напів легендарний переказ про Кия, Щека 
й Хорива має у своїй основі, без сумніву, елементи реальної історичної 
дійсности. Дуже можливо, що первісний комунікаційно-торговельний 
пункт і перші сліди поселення, які покриваються топографічно з Киє
вом, сягають ще давніших часів. Зрештою не виключено, що грецькі 
купці з причорноморських колоній засновували подальше від чорно
морської полоси на північ торговельні пункти — дрібні поселення 
для контактів з населенням.

Якщо вірити Геродотовій реляції (IV, 108), то певні сліди протоурба- 
нізаційних спроб на землях України мають свої глибші корені ще в 
добі Геродотової Скитії. Батько історії згадує про «деревляне місто» 
Гельон, що його Щербаківський старався ідентифікувати з Біль- 
ським городищем (Полтавщина).48 Згідно з реляцією Геродота (IV, 
122-3) в часі походу Дарія на скитів перси в погоні за скитами пе
рейшли Танаїс (Дон), прийшли до країни будинів і спалили там ви- 
люднене «деревляне місто» (отже Гельон). Коли взяти до уваги, що 
Геродот у наслідок незнання географії Скитії49 поплутав правдопо
дібно географічні назви (можливо помішав Танаїс з Тирасом-Дністер) 
і що Дарій не міг зайти так далеко в такому короткому часі й таких 
обставинах та що він міг дійти з військом (очевидно, не таким вели
ким, як це подає Геродот) саме найдальше до ріки Тирас — Дністер, 
то можливо, що «дерев'яне місто» будинів, Гельон треба би шукати 
десь приблизно в районі ріки Дністра.

Згідно з реляцією Ктезія, а ще докладнішою та правдоподібнішою 
Страбона Дарій мав вештатися з військом десь приблизно по пустині 
ґетів, між Дунаєм і Прутом. Очевидно, якщо оповідання про Гельон 
не є фантазією понтійських греків, від яких Геродот мав відомости.

46 Там же.
47 б . Д. Греков, Киевская Русь, Ленинград, 1953, стор. 117—118.
48 V. Sćerbakivskyjf La situation geographique de la ville de Gelone d‘ 

Herodote, Księga pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy urodzin 
Prof. Dr. Włodzimierza Demetrykiewicza, Poznań, 1930, str. 265—286.

49 к. Kretschmer, R. E. Pauly-Wissowa, 2 Reihe (R—Z) II Band, 2 — вва
жає, що географічні поняття Геродота базувалися на йонійській карто
графії.
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Та справа в даному випадку не в льокалізованні Гельону, а в самій 
вістці Геродота про існування «дерев’яного міста» з грецьким, чи на- 
пів грецьким населенням, яке мусіло бути в контакті з хліборобами.

Ми навели різні можливости в зв’язку з архаїчними етапами про- 
тоурбанізаційного процесу на землях України. А терени, на яких 
поставали комунікаційно-торговельні пункти, чи провізоричні укріп
лення для захисту місцевих жителів перед кочовиками, могли бути 
заселені від непам’ятних часів. І так було найправдоподібніше з те
риторією Києва, яка згідно з поглядом Брайчевського на основі архе
ологічних дослідів була залюднена ще в добу пізного палеоліту. Най
старші наверствування поселень Києва з різних часів свідчать про 
протокиївські етапи залюднення, що в добі антів найшло своє завер
шення в урбанізаційно-по літичному аспекті на ранньоісторичному 
етапі розвитку.

Крім місцевих купців первісне поселення пізнішого Києва могли 
відвідувати греки зі залишків колишніх причорноморських колоній. 
Адже ще в V-VI столітті нашої ери існували залишки колишнього 
економічного й політичного життя колоній — Ольвії, Тираса, а навіть 
міст Боспору. Теж саме відноситься і до візантійських та східних 
купців. То були торговельні контакти головно грецького Півдня і Схо
ду зі середнім Подніпров’ям. Також мусів бути зв’язок з Прибалтикою 
і скандинавською полосою, звідкіля могли дістазатися Балто-еканди- 
навські купці до околиць середнього Подніпров’я старою сіткою річок 
Висла — Бог — Прип’ять — Дніпро, яка була відома ще в архаїчній 
добі античного' світу.

То був час, коли початкова динаміка переселення народів проми
нала й на євразійських просторах ставало поступово спокійніше. При 
таких торговельних зв’язках і розвитку ремесла та серед довколиш
нього хліборобського населення поступово залюднюване поселення 
пізнішого Києва мало можливість розростатися. На тлі вище сказа
ного, напів леґендарні постаті — Кий, Щек і Хорив, а особливо пер
ша з них, набирають більш реальних історичних познак як провідні 
постаті, пов’язані з ранньоісторичним існуванням Києва. При таких 
ранньоісторичних умовах території Подніпров’я можливо, що Київ 
уже в початковій стадії свого розвитку в парі зі своїм комунікаційно- 
торговельним значенням відіграв також ролю якогось як на той час 
політичного центру в добі об’єднання антів.

Пов’язане економічно, соціяльно (багато торгівців і ремісників про- 
токиївського поселення походило з місцевого населення) і культурно 
на тлі розвитку етногенетичного процесу з древнім Києвом, довко
лишнє хліборобське населення, знане згодом під літописною назвою 
полян, ґравітувало до нього, наближаючися поступово до ролі етнічно- 
політичного ядра, яке стало відтак основним чинником у процесі 
творення державної організації Київської Руси. В полосі лісостепу, 
особливо в його початковій смузі, була можливість управи землі. До 
того ж  мешканці лісостепу могли викорчовувати рідше заліснений 
терен у призначених на управу землі місцях.

Ті, що жили в більш північних, густіше покритих деревами міс
цях лісостепу, називали своїх сусідів з висунених більш на південь
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околиць, багатших у засівні площі, тобто поля, — полянами. А поляни 
називали населення з 'північних, більш заліснених, тобто багатших 
на дерево околиць — деревлянами. В науці усталений погляд, що 
назва полян пов’язана етимологічно зі словом «поле». А все ж  таки, 
в парі з тим, насувається ще й інша концепція, яку сміємо зареєстру
вати порядком обережно віисуненоа гіпотези.

В розумінні грецьких купців древний Київ, скажімо, доби антів був 
п о л і с  аналогічно до грецьких причорноморських міст-колоній. Дов
колишнє населення Києва, що брало таку чи іншу участь у економічно- 
соціо-культурному житті древнього Києва та мало можливість кори- 
статися з його укріплень під час небезпеки зі сторони кочовиків, було 
в грецькому розумінні києво-політами (аналогічно до згаданих Геро
дотом — IV, 18 ольбіополітів). Згодом грецький термін «політи» міг 
одержати слов’янське закінчення («полян») і злитися з південно- 
східньо-слов’янським терміном — поляни. При недостатньому, або 
цілковитому незнанні древньої русько-української мови й нерозу
мінні етимологічного походження назви «поляни» греки могли пов’я
зувати ту назву зі словом «поліс».

Таким чином паралельно поруч етимологічного пов’язання назви 
полян на ґрунті слов’янської, древньо-русько-української мови («по
ле») могло існувати пов’язування тої назви з грецьким терміном п о- 
л і с у розумінні грецьких і грекомовних чужинців, які відвідували 
древний Київ. Ми покористувалися ласкавою консультацією нашого 
ученого-мовознавця, проф. Ю. В. Шевельова в тій справі. Названий 
учений вважає, що в лінґвістичному аспекті етимологічне пов’язання 
слова п о л і с  з назвою полян є можливе, тобто не перечить основним 
законам розвитку русько-української мови. А позатим наша концеп
ція не бере під сумнів усталеного погляду в науці про етимологічне 
пов’язання назви полян з «полем», лише доповнює його можливістю 
паралельного існування на ґрунті розуміння грекомовних чужинців 
ще й етимологічного пов’язання з терміном п о л і с .  При тій нагоді не 
від речі буде додати, що тим грекомовним чужинцям, які подоро
жували по Дніпрі й його околицях та знали про плем’я деревлян, було 
можливо лекше зрозуміти етимологічне походження назви «деревля
ни» з огляду на подібність слова в грецькій мові (то дендрон — дере
во, та дендра — дерева).

Так отже Земля полян відіграла особливу ролю у творенні почат- 
ків державної організації Київської Руси. Можна припускати, що 
залишки розбитих сил політичного об’єднання антів у змаганнях з 
аварами могли сконцентруватися на Середньому Подніпров’ї, ство
рюючи якоюсь мірою реальну політично-військову основу Київської 
Руси. Брайчевський50 вважає, що на місці знищеної антської держави 
(sic!) виникли нові політичні утворення (Куявія, Славія, Артанія), які 
об’єдналися в IX столітті в єдину державу — Київську Русь. Отже 
хоча десь у середині VII століття розпалася антська держава, то ми

50 Вище цит. — Брайчевський, Антський період в історії східніх слов'ян, 
Археологія, том VII (1952), стор. 40.
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не спостерігаємо перерви в історичному розвитку місцевого' південно- 
східньо-слов’янського суспільства.

Почавши з IX століття маємо період февдальної Руси. Згідно з лі
тописом термін «Русь», а також у великій мірі термін «Руська Земля» 
відносилися особливо в самих початках до території Середнього Под
ніпров’я, яка охоплювала первісно незначний терен Право- й Лівобе
режжя, тобто Київщину й Чернігівщину як етнічно-політичне ядро 
Київської Руси,51 до якої згодом увійшли дальші терени пізнішої етно
графічної території Руси-України та врешті фіно-московська північ 
як колонія імперії над Дніпром. В процесі територіяльного поширю
вання Київської Руси еволюціонувало й поняття «Руська Земля». 
Тихомиров52 каже, що в ХІІ-ХІП ст. назва «Русь» означала певну 
область: Київську Землю у вужчому змислі того слова, а назва «Русь
ка Земля» мала ширше поняття.

Період формування соціо-культурно-етнічної ідентичностіи автох
тонного населення земель Руси-України міг тривати десь від кінце
вих фаз (неоліту ? отже точніше доби трипільської культури до ґене- 
зи Київської Руси, а їхні завершуючі етапи сягали ще дальше. Цей 
період формування громадсько-політичної активности охоплював прав
доподібно безпосередно перед — антську добу, часи політичного' об’єд
нання антів і відтак, коли залишки розбитого в змаганнях з аварами 
антського союзу, правдоподібно, почали концентруватися на території 
Середнього Подніпров’я, причинюючися до реалізування державної 
організації Київської Руси.

У світлі вище згадуваного рал нь о і сторичного розвитку економіч
ного, соціяльного й культурного життя автохтонного, хліборобського 
населення земель України включаючи існування реальних політично- 
військових сил антського об’єднання, які навіть після розбиття цього 
об’єднання не зникли зовсім з лиця русько-української землі, нор
манська теорія затрачує своє первісне вістря, а з тим і домінуюче 
становище в науці. Видасться дуже сумнівним, щоб епігони антів, які 
воювали проти ґотів, висказали до варязьких мілітарно-аванту- 
ристських бродяг літописну фразу: «прийдіть і пануйте над нами». 
Тенденційність літописного повідомлення в тому місці очевидна.

Накопичений довгими століттями досвід еконо'мічно-громадсько- 
культурного, а згодом і політичного життя південно-східніх прото-

51 П. Н. Третьяков, О древнейших русах и их земле, Славяне и Русь, 
Москва, 1968, стор. 179 — каж е що Руссю, або Руською землею називалася 
первісно невелика область Подніпров'я, що лежала в полосі лісостепу. То 
була менш-більш область, яка простягалася довкола трьох городів: Києва, 
Чернігова й Переяслава. Самий Третьяков признає, що «раннефеодальная 
знать этой области в свое время образовала государственный союз». Отже 
державна організація була вислідом старань льокальних чинників — 
русько-українських.

52 м. Н. Тихомиров, Происхождение названий «Русь» и «Русская земля», 
Советская Этнография, Сборник статей, VI—VII, Москва—Ленинград, 1947, 
стр. 60—80. Тихомиров вважає, що в XII—X III вв. назва «Русь» означала 
Київську землю у вузькому розумінні того слова, а назва «Руська земля» 
мала ширше поняття.
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слов’ян, відтак антів і врешті провідної верстви вчасного русько - 
українського суспільства, етнічно^політичного ядра початків ‘Київ
ської Руси вистачав для більш реальних починів державної організації 
й без зовнішньої, чужої допомоги. Зовсім інакше стоїть питання про 
варягів, як наємну військову силу, яку можна було використати й яка 
скоро підлягала процесові асиміляції. Отже провідна верства суспіль
ства Київської Руси була місцевого походження. Укладені договори 
Київської Руси з Візантією в початках X ст. були в грецькій і слов’я- 
но-староруській, тобто древньо-українській мові, а не древньо-скан- 
динавській. Тобто мова місцевого населення була державною мовою 
від самого початку Київської Руси та в її дипломатичних зносинах 
у даному випадку з Візантією.

Згідно з партійно-державною лінією підсовєтська історична наука 
в Україні й поза нею придержується погляду, що Київська Русь була 
спільним історичним добром усіх трьох східньоевропейських народів, 
отже не лише українського, але й московського та білоруського. Ціль 
таїкого погляду ясна. Це має бути історично-ідеологічна підготова, 
чи «наукове» підмурування ідеї, а за нею й практики «злиття наро
дів» в одному етнічно-московському й імперсько-російському «котьол- 
ку» під закамуфляжованою назвою так званого «совєтського народу».

Звичайно, така концепція не має ніяких наукових підстав. Це док
трина, запряжена до ридвану неперебірчивої політики геноциду в від
ношенні до українського народу. Самий факт, що ранньоісторичні 
етапи етногенетичного, а згодом громадсько-політичного процесу автох
тонного населення земель України проходили на його власній етногра
фічній території, що територіальною базою політичного об’єднання 
антів були землі України й врешті, що процес протокиївського на
селення, а згодом ранньокиївського ©конамічночгромадсько-політично- 
го життя проходив в умовах егно-політично-державного ядра, племе
ни полян у Середньому Подніпров’ї, отже на території України — все 
те разом взяте свідчить про Київську Русь як неоспориме, традиційно- 
історичце добро — власність русько-українського народу.

Зрештою самі підсовєтські історики не лише з України, але з Мос
кви й Ленінграду не можуть заперечити ф;акту, що цілий ранньо- 
історичний процес як дійова підготова до виступу на історичну арену 
Київської Руси проходив саме на території України й що фіно-мос- 
ковська Північ, ізольована від пізнішої етнографічної території укра
їнського народу густими, майже непроходимими лісами, жила своїм 
власним життям на рівні майже кам’яної епохи тоді, коли на Північ
ному Причорномор’ї розквітли грецькі колонії. Згадана Північ була 
згодом колонією русько-української імперії над Дніпром. Включу- 
вання доби Київської Руси до московсько-російської історії подібне 
до того, як би, теоретично беручи, португальські історики починали 
історію Португалії від заложення Риму леґендарними Ромулем і Ре- 
мом тільки тому, що територія пізнішої Португалії належала до ко
лоній античного Риму. Ми більше як певні, що самі представники 
московсько-російсько—підсовєтської історіографії прийняли б таку кон
цепцію португальських істориків з гумором.
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Майже безприкладний своєю особливістю й добором факторів у по- 
рівнанні з іншими географічними точками земного шару, ранньо- 
історичний процес на землях України зі своїми еволюційними етапа
ми формації антро-пологічно-расово-етнічних компонентів праукраїн- 
ської етногенези, розвитку підстав соціо-економічного життя, посту
пового кристалізування психо-культурної структури населення Подні
пров’я, росту свідомости спільних племінно-етно-політичних інтере
сів на психологічній базі прив’язання хлібороба-автохтона до своєї 
землі й тим самим щораз то виразніших проблисків льокально-тери- 
торіяльного патріотизму при поступовій уніфікації південно-схід
ні х слов’янських первнів та згодом перших починів державної орга
нізації ПрОТО'КИЇВСЬКОГО типу — являється вдячним полем для студій 
у площині філософії історії. Час та ідеальний простір на довгому 
історичному шляху між Трипіллям і державотворчим порогом Ки
ївської Руси — від кінцевих фаз неоліту до початку середньовіччя на 
благословенно-родючій і пребагатій, але поруч з тим століттями топ- 
таній кочовими ордами землі Подніпров’я — криють у собі зародки 
контроверсійности історіософічної інтерпретації при наявности сим
біозу історично-реальних з напів реальними, ірраціональними — 
майже метафізичними властивостями: благословення з прокляттям, 
розквіту з руїною, величі з приниженням та смертної агонії з чу
десним відроджуванням з попелу історичного напів-небуття аналогіч
но до мітичного фенікса. Як дитячий вік людини в органічному по
в’язанні з його середовищем і вихованням е звичайно рішальним 
етапом для дальшого розвитку, так і ранньоісторичні етапи розвит
ку народу є коренями його дальшого історичного життя: чим більш 
розвинені, довші й сильніші корені, тим стабільніші історично-мо- 
рально-культурні основи народу. Недоцінювання пра- й ранньоісто
ричних коренів народу є незгідне перш за все зі сучасним станом 
історичних наук при повному розвитку допоміжних дисциплін істо
рії та не покривається з критеріями підходу до даного питання мо
дерної націології. А в світлі філософії історії, на базі прагматичної 
інтерпретації історичного процесу народу, в контексті цілої всесвіт
ньої історії є нігілістичним підходом до історичного минулого, зумов
леного законами кавзальности й принципами об’єктивних законо
мірностей поодиноких фаз історичного процесу в консеквентному 
дієвому ланцюгу явищ, подій і фактів, зумовлених у свою чергу антро- 
погеографічними, геополітичними соціо-економічними, психологічно- 
інтеллектуально-культурними та ідеологічно-політично-державними 
факторами, до яких згодом долучилися релігійно-конфесійно-цер- 
ковні.

Якщо соціологія є діялектичним плюралізмом, то аналогічно до 
того об’єктивна діялектика при інтерпретації пра- й ранньої історії 
земель Руси-України веде до вияснення процесу поглиблювання ди- 
ференціяції прото- й ранньослов’янського плюралізму на східньо- 
европейському просторі в наслідок часто діяметрально різних антро- 
погеографічних і геополітичних та культурних факторів (Південь- 
Північ), а рівночасно в парі з тим процесу уніфікації південно-схід-
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ньоевроспейського племінного плюралізму на базі спільних вище на
званих факторів.

Патологічні симптоми історичного процесу на величезних просто
рах Евразії, викликувані різними формами кочового життя, спо
вільнювали нераз згаданий процес уніфікації, але коли приходило 
до релятивної стабільно сти етно-політичних відносин кіммеро-окито- 
сарматських діб і згодом після поступового послаблення динамізму 
етнічних флюктуацій у кінцевих фазах доби переселення народів, 
уніфікаційний процес південно-східніх прото-а відтак ранніх слов’ян 
і врешті русько-українських племен поглиблювався та поступово за
вершувався уже в державно-імперських рямцях Київської Руси. При
близна реконструкція картини пра- й особливо ранньоістор'ичного 
процесу території Руси-України на основі джерельно-фактологічного 
матеріялу та витонченої, дослідної інтуіції досвідченого й об’єктив
ного історика при пов’язанні поодиноких звен ланцюга історичного 
процесу є можлива в сучасних умовах стану й досягнень історичних 
наук.

Такі були в загальному пра- й особливо ранньоісторичні переду
мови в<иникнення Київської Руси, такі соціо-етно-культурні корені 
й географічно-територіяльні властивости — такий тернистий шлях 
ранньоісторичної мандрівки, така безодня віків, звідки вийшов на 
сцену всесвітньої історії русько-український нарід, оформлений вла- 
сною державкою організацією Київської Руси, тобто за літописною 
фразою — «откуду есть пошла Руская земля, кто в Києве нача первее 
княж ити...»


