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Проф.д-р Іван М і р ч у к. 

Цотеnеріmні підручниІ<и іс·горії української культури 
починають · свої розсліди зЕича~но від І1 або Х століття по Ур., 
себто від часу, коли українська культура Еистуnає в історич
ному процесі Е готовій, у~е ВАробленій фор і. Сдначе такий 
погляд не витримує :крит;.rки, . бо культурний процес сягає дале
ко давніших часів і безпо~ередньо зв"язаний із творенням ук
раїнської нації. 

Коли ми поставимо собі питання про предків українсь
кого народу, то на nідставі ду_е пильних наукvвих дослідів 
мо --емо ствердити, що ним·: були всі ~і nервісні племена, які 
за~елювали терит~рію країни gід найдавніших часів, і тим са
мим наклали св~и відбиток на фізичному й духовому обличчі ук
раїнця. Якщо б на підставі історичного та пра-історичного 
розrD,цу виявилося, що якийсь народ чи плем"я,щоправда, пере
бували деякий час на наших землях,але Е тілесній і духовій 
структурі теперіmних меmканціЕ не залишили ніяких слідів, то 
яено, що ~ких етнічних rpyn не будемо залічуЕати до гурта 
наших пред ків • 

. Від омий украї~ський: ~рхеол ог В. П~ер~аків СЬJЬйЙ t на nід
стаЕ:t про?адених студ:tй, прии.~ає,що noчaTRlE етнолог1чного 

типу україн ця треба шукати в часах кам"яної доби. Вже у сто
літтях неоліту, отже за три тисячі літ nеред Триетом на те
риторії У~аїни ~ли ? свого роду симбіозі дЕа народи, дЕі 
культури 1 які безперечно за~ишили Еиразні сліди не тільки Е 
тілесній будо?і сьогоднішіх українців, але й Е їх nсихічному 
настаЕленні. Одним народом /оскі~ьки цю групу людей можна 
на з~ ати цим іменем/ були так зг ані трипільці 7 що до·з олі гу ст о 
заселюпали не тільки ст еnи теп·дріmньої КиїЕщини, але тане .. 
Полтаnщину, Чернігі~щину,~~рсонщину,Поді~ля,Волинь та Галичи
ну, отже майже цілу у~раїнську ~тнографічну тариторію. 3 уЕа
ги на спої хліборобські зqняття, культ соnця ~ мальоЕану ке
раміку, яка залишилеся по них, їх можн~ з~лічу~ати.до перед
ньоазійської, круг.логоло::ої рqси, яку' дуже че-сто назиЕають 
арменоїдною, а Р НRддун~йщині - дин~рськ ою pqcoto. Трипільсь
ка культура - цг культура .н~скрізь хліборобська, з п~ре~огою 
жінки ~ родиннім життю, . а бо т. з~·~ матрія pxli том, себто принци
nом,н~ лі.цстз::-і лкоr·о н::::й:.ища ·..: ~з~1;~ _ родині є """~ руках мат~рі. 
Не з::ажаючи нg т~, що ·.: . пізніші -ч·~си різні номоди? с::dїм nа
тріярхатом дуже ~асто пдр~ли~ глися ч~рtз Укр~їну, м~тріярхат 
на наших землях залиmиІ ся а " до похристиянської доби і ззли
шив дуже Т!иразні сліДи п rіси_хіч.ному ~тт і укрqїнця, .2 побудо
: г.ній на ІЬ ому соці.ял? .ній структурі, :- Р~шті на .... іть у письмен
ницькі чи з г~льн9кул~тур~~й т~ орчості, бе н~~іть у формах 
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політично::-о .. про~: оду. Ці п-сір.sдньоззійські пл~м -~н2 пер~несли до 
Er· роnи годі:: .лю овець і специфічний сп сс~.б об:робі тку землі, т~ 
кий характеристичний не т~ьки для ~Ераінц:я, але й длв воієУ 
Південної і Західної Европи о Якщо б ми ма .ли з~логу доклз~ніще 

· розслідитк ~рояви релігійного життя,моралl та систему права се-
ред цих племен хліборобського культу_рноJLо круга!ми мусіли 6 
дійти до nерекон~ння,що спор.і~неш"і.оть Ут~раїпи з її західніми 
й південними сусідами можнq зЕести до цієї протокультури; яка 
прийшла сюди з Месоnотамії. 

Трипільці - ца типові колонізатори /пср:працю украrн-
ців у Канаді,Америці$на ЗеJІеному :Клині і Т:, до/ 1 які з трудом і .. 
витривалістю здобу1Зали для себе з~йня·rі землі. П,ля цього пот-
рібно було 62.rата~·зз:сзяття, Ееликого Еrследу енерх~ії~ щоб бу;_w-
вати СЕО~ оселі або Р моч~ристих таре~аі чи ліо~х,які тягли-
ся від лlвого барег'1 Дніпра аж до Карпзт. Трипільці - цг пер-
ші хлібороби на Україні. Як симЕ ол j~х·ньог ,) поо ланництво ЕИ- ' 
ступ~.ють у їхніх риту .?.пьн:их зЕичанх пшениця та :мід 7 що Е фор-
мі куті належять у нес до необх1дних аксесупрів Різдвяних СЕят. 

Трипільці - ~е nрадстаЕники nсихологі~, ЗЕ".язано~ з 
землею. Якою Ееликою мyc.i;r ~t бути любоЕ до ціє1 зе:млі~.цо СІ<иби, 
щоб, на зпажаючи HR непр~ С' ·JУ:;дй клім11т ?~ j_:-нui прикрі яDища nри
ро.J;и2 цілкоЕито нідцатис.н .!;,:лібо:робст r: у il ае ц:5.й скромній,хоча 
nєf::--r~й осноr:і будуЕRТи м1. ~ібутнє цілої н.зці :і(. Yue життя -·.бут
тя народу, усе його думапяя с•гс:J.·~J.,ь не е:rужбі обробітку землі, 
зележно Еід зносин із nриродою~ яЕища · якоі треб~ було ~ослід
жуr:: ати г усій рі 3l-ІОмє. ні тн оо т l й :с.икорис·J.· о-::v:--'г ти. іх для хлі бо
робстrq. 3 цього :інтимного сnіЕЖА 'l''ГЯ з r:р:·:родою .J із спостгре
ження її яDиц .. .-l}>Остають н:зр:.~ні з :_ичаУ Т '1 о брп j~и ~ ралігійні 
300р9.Ж<ЗННЯ~ НКі П€рGНОСЯ'ГЬСЯ З ПO IC OJJiH!i :: ' ! !"fСК()JІіБНЯ ljdJIИKOIO 
мірою nолеГшують боротьбу Зі] фізичне іе;.n:v::' ~ ннн ,, 3 ч~Cul'1 rи
т:: орюється з цього ::.•ідпо:, і;~н с: життє._ є 'i~C'l'.-1 ~. n .з Т!:.tкими нrціо
Н9льними прикметами 1 як терпuли:іс?ь, с~ромн ість,обережність, 
.ї итри:::! алість у п-рямут.:t-=tнні до не. міченuї v. :'l, И~ qп с :t\ій rra зріrно-
:' аженість у Ш~ СТ1 і1 нещ·-:: сті -: r~ :.. · r._;t:::ЯRИX :: и rr~-._ 1.,1~2X - Н~:::і'і'Ь ТИ-
ХИЙ: героїзм, прикмети 7 Х[)р.?к ·rерzсrrичні д.іJ.Я духо:: Lсти Х1.і:ібср _v
ба ~ загалі, с 4ЛЯ українськего селпииня з ~крема. Мож~мо nu
го :~итися пс,т: ніо·rю з т :.:-: ~рцж;::нн.ям Щс~рбгкі~ сь х(~ !'v, щv трип :ільці 
й їхня культур~ ·г ·· (.рпт:~ ссн~:~: ну Ч: (-1стину ~rJ.xccн ::;ro і духuг ого 
складу т.ипу украJ.нцл. Другим H&J:·C..r.oм, слі ,п,и .r.n<C? о можна стr· ер
дити бдз труднощіп на укра~нській тьритс..ріХ і ~обу ранньсгс 
неuліту- , це племена дo~} rorc..лv l: i, р.:;слі, з нсзи.м~ очи).t~а 1 з кул:ь
тур оЮ ШІW ре;· ої керамікиt з хf1:р·зкториотични~,1И 6~ /.іо ;: :ими кам"яни-

ми ПJ?С~~: ~р~1;~ен~~ми тunір~м~. ,т;_ ?хрст ~~tr_~·tИ ~~~Ч.Є!-'~:м:1 ~~<елета:- ;7 

ми~ ~-!мо.· lр:ао це бу.ли пр~,._;СJ. ::tL._-rики. l-R",uг~pм .r-• ... ькul расл; мс ·. а 
якоУ далR осно~у д~ nuатзння більrnо~ чаотира еDрLпе~с~ких го-
І< (: рі:3" Вс,ни налс:жать де культурного HuJiu r.:ак зD .~· пR·r-ріярхату 1 
себтс рсл;иннс.г\.. n vрядку, н~ п:і.дстз:!і як...:г::.: ба1··ько або нз;tстар-
mиtt у сі1 "ї мзг абсолютну :: л-::.ду нв 1~ усі ме ч .r:сн.Зми ~1ідні ; ще 
1~ Д9.11l Ь Ш С МУ іСТ(.. рИ "t:iH (Му р-... 3 . И ТК у Д -..·:.: е JI ~ Д u . С '.Г ~: -.: р~ Н ?.Я ЦеН 'Гра Лі
стичної CJ& ль ної ф~.... рш~ дер:~ -.] И ·' Пля Hft(_: не ::: .ЗЖ.дАl (j j з:: іцк:и при-
u • .... Б . '"' 
иmла .де. нас ця J.RДLrерманськn р~со;ч~ :.з ПС() др е жжя . fl Л'ГJ.ис::,ко-
гс ·· м:::..ря1нк цьс..гс хоче Гірт та .К L сіпв ., чи мvїt.:е з itзiS:~ з'1 чим 
Lбстсює.більшість учбних.із ОсШред~р~м ~ ЕuМзєрсм,В.~мідтLм та 
;в ,)К--nерсс..м нз чслі 01 :В2жл:и~·им длл ·нзс є фfl i<'l' · gc. r ці часи на 
українській т~ритс.рії жнли :_ c r сє:рідвій с:1м6і с.зі т.?.кі ~ а Н€ ін
ші атнічні елdмент~. Індсr~рманськ~й jлемон? станLrяn,щvпра~
да nєніu ну, зле дуже тLнку ~ ерст~у HR ПL~~рхні~?L~і як qубстра
тсм RбCJ nід Cri,H l: С. Ю ДЛЯ ЦИХ ll f' Hi i3 3ИX C:JIE!MeH'I'i!:: 6JЛ.И ІІІИр~_,кі М::tСИ 
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іJІібсрсбськсгс ~аселення. : np.or.JJro.м -Дальши·х · стоЛіть , іде. ироцео 
' . постійног() перемішування ·та . перет·оп;~ювання о6ох .. nервісних 

:культурНИХ ТИПіВ аб. О форм, пр.и' Ч_ОМУ самd. ·нарQДИ заJІИІ!8ЮТЬО.Я 
н~ наШій територі~ аж до· часу ЗзJІі?но1 Доби, а може навіть і 
піаніmе. Це мішане населенні!. з~ер·~rлос'Я в цьому np·ocт..o.pj; не- . . 
змінне, rоо~овне Е .. n"і~ніЧних 6t;.<?~ицях У.к~їни, Екритих лісам~ 
та в одами, т0.ці · як півде·нн~й 1·· ст·еnов.~й . район .. е>тав терея-ом ~ •. 
наnадіБ та · ро~гри р·ізних -·.в ойоЕ J;Іичих ·ra~ . авантюрних nлемен, що · 
.~апJІивали оюди перев аzн-<> · з .А з і~.. · . :· - ~~ 

.~ : 

n р о т о 1 с· '1' ..9 р 1 иі . . ; · . . 
... • 

. ~ 

• 
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П~ші іс-торичні віцо~~;іі .Про колРвізаці!!ні в ·ідно&; 
ни на цих nросторах заРдячу.і.мо . _гр.ец1зким письмзнникам~ голо:е-. 
не Геродотов 1 1 який в. · ІУ томі св ого головного ТіВРУ баrато · 
ува~~ nрисвячує подіям, щ~ rіідбуЕалися на північ від Гр~ціr. 

.. -... , 

3 оnовідань Геродота Я оно ·виходить, . ЩС; там жили ~ві гтнічні. 
груnи• перша з них, яку г:рг.Цький- істор:0к назJ..Іваs заггльно . 
географічним іменем rіп·ербор~їв, . ідентична з племенамиf · _що . 
там жи.ии D часі неоліту, зг·йм.аЛиоя хліборобств qм і rод~вл·ею . 
худоби• належади до с.РЕ:.1-рі тризільської ·кул.ьту~и й .nідтримува
.пи живі стосунки ргдіrійного характеру з, ·сусідньою. Гелпадою, 
_~:иоилаючи туди св Ш х п.се лів з да}2унками .д;тя грецьких_ богів. 
Крім ~ага~ьної назви rinepбop~~~, ~ізні rілеме~є ~али окремі 
назви,.я:к,. наnр., аrатир~и·, н~Ери~ rальони та ін~, про що ми 
.ЦСЕ ідувмооя і з . nисань Г.~Р v 1.ОТ9. . :. . . · 

3 nоцРтком УІ ст~ .n< Ур. на укр~їнс~:ких степах з"яв.:.. 
.пяютьоя нові номади, ще·. nри :Ішли на У~ раїну з д8лекогС; Турке
QТ~ну. Греки нззиЕал~ ці" мандріЕ.ні н3рuди скитами·. Це б~JІИ 
ди:кі Е ойоЕиичі nneмeнg ·що після зру·йнуr:ання Мє.ш ої Азі~ й 
~ирі! залили українські "Землі; поне~ олипи ат=. техтонне хлібо
робс•ке наоеле»ня й - ·nред З~ зли t.tcгo як Н€Е і ль никіЕ· Д(, Греції. 
:В они ua!Jlи цілком примітив ну· ку л-s туру і Че:рез це не могли 

· "' 

.. ., . ... .. 

·, 

СТЕ\.ір~ти .я:ксїсь сталоr ~ар~В:вq~ .: ергані заці~. Чест·с· міняю~и 
місце СЕuГО Lсідку, · Е~ни не моrли.зnйм~т~ся хліб~р(,бств~м,щс 
Бимаrєв дс~г.vгс перебуr:~ння на місці, і-· Т(..МУ жили ·nере~ажнс . ' \ . 
. з rр_вбунку J Е сни хроиво не · JІ4іШ-?..лиоя з. тубільним насглгнням, 
~ке зі ст-ре., ху перед їхні :ми нщ аl(чм.и· отсчу:ез.и:n еЕ о:і, се.лища · з·9м
дяиими ва~ами, що їх дсЕжина на Поділлі і · КИїЕщині доходи~а 
2000 кпм. НР. · nідСТ3Еі скqзqно.vо тут и~ по-чатку,._ скит.іЕ не меж
НІ.! з«арахуЕати до наших пр~д~tіЕ, . .. бL- .п зребу~Dння ~х на Ук рАї- · 
~1 бу ле, . лиш а · тимча~о:?им 1 ·нЕі ме ГJICJ. з злишити слідіЕ сер\:д та_: 
,мошньоrо насел~ння. . 

Вже з nсчатком парш~г~ тисяч~ліття _перед Уристом Гре-
ція n~чинає nр(Е~дити сЕсю · кvльсніз~ційRу rіслfтику -~ трьох . 
наnрямках, з саме д'-' M?Jlf сї J\ зії,дl.. :Італії· і на ,nсбер~жtя· Чср- . 
нvro моря. З уоі:х. з?.:.:дєнь, Які мусів fсзз".язати І<.Lльонізацій- _ . 
~ий геній rp~кin, l.: стзннє бjл~ на~ітя&че, б(.;' ·f;t'рвоа · булG · мир-
ним mля~м здобуJ]ати '_І'-РНОМ~.12с~~і кр~їн~' - МRЛ'-.rідомі~ тод~~--. _.. , .. ··· 
J!ЬСМУ СDП'ОВі, дуЖ~ :? 1.Д,!r:іла·ні 1: _ 1.Д ·'&'1Т·ЬК1.~ЩИНИ 1. неnрид~~Я1.. 
с~оїм су11орим клі:мr~т·см. І тому нв диіlнt., . .ще Ч •::р~.' :;;еликі: неdез- . 
п~ки1 що грсзили грецьким кслоні_з~торам nо~арежжя ·- Чорноr о м.о-
РІі саме::! ці. й країні, D\.C тa.nv н~~Н.?·йбіл~m.\3 : числ<. лаrенд. · с13мё "' 
Е н~ох1док цих тру 4н"'щі:з Гр~ці,я :: ~силзл~ ··. J..: ц_ї >. v~~лиці с;.) оі.'х . 
найuідгажніmих і найздібніших _с.ині-з 1 · б-е, :: і.4. їхньої хс,робро-
сти ~ r~зуму ззлежало м·з:гtбутнв ноР оззснс!: аних ксльс..ній, які 
nсгстr-~nли на тільки не сам(.му п~..-бережі:і 7 Rлг 11 у нутрі ців~ 
кrаїна. Такі п~..стгті, як Язсн, щv myкG. :i! зо зс..лt:-тим руном,абс. 
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хитрий Qді ссе й, .?.. ки~ за.,:аn.!П'1Ч аР ся ~ся J:ими аЕ антю:ра~и, по прn 
це :ку:t:.1;і 7 РОЯ!':и, д~!ХСFНZ!-:И 1 мис'.:'r:;і,а також обм.г.нці -це буn 
той Е ідча•.ідуІІ~иі{_ ел~менrг, ЯІ<ИЙ і:по~ на у:--(ра~нс;)т:і землі й у 
~елиЕій мірі ~пркчинивсл до ~op~yD95h~ т~мошн~сго життя. Це 
бу лі!~ ·енерrічн.: , Еі~ажні :1 1: сз:уrІІ.ні с~аниці,. ЯІ':і до.бре зпа:!и, 
.~к підій,ти .z;o ·ць ·ого .. сr:о.кійного, тяжкого, ~Е _і/r.ззно:го з. зеtАлею 
насеJІ~ння. ~ резу.JІ:?tтгті. все ж та:r~:и. ЇІ.t J.:~алося.'по1-:ритл цілий 
тарен . торгсЕельними - ~акт~рlяw~, що з ~&со~ перет~о~клися ня 

· трv.гкі ~~лі і 'l'ar:иi4 ·~спсІJобом ·дали псш.то·::~ до постання: tіай
~іJ;:аш ··.Еідомих ·11.іс~ не ціrі т~J:Аторії • 

. . • · Чис.ttс цих nідпр~вмхи,r:.;.х к~лоністі!J б:пто н·е~нс:чнг, і 
ТОМу не- МОже~с Г~ОJ?И.ТИ ПJ:<.. c...-:Л~h .. iv-i ,:r._OEЛ.V.E ГJ.ЄЦЬУ.Оl :крuР- . .-1 . В 
ц~::х <.;мс,.лиця}._, але на r~о;:::на нецсціпюnатл FПЛАЕУ грецької ду;{О-

:r< сет~ .- н~ ·)cpJ~lYE аhня :ік~г їзськсї ра ед, ~с, па:рале~ь~о : з . Е і_:сько
RКМ та г~сn~царс~ким спануРа~нлм цл~ просторіЕ ішлс Ух ку~ь
ту:рн~ в~·Е оюDа!іБЯ. ГрекА не І.ичАнали з тємоmн:іми YJti6 оребами 
ні-'\ке.х !(vнг'jліr~тіЕ, а :nannaкvl GОІ<аЗуЕал ... l їм H\::t:i, доти :-іеРідомі 
предмати, зна~tР;мили їх і з рі :;а!{ми. родаі.1А реr,:есла тг м.одерБИ-
ми ме -тодам.и: с~ріпленн.я сільськu-госпо~t: рсь:-:ої проду:кції, бо 
;:,ля них · було НАСаМІ!е _· е .' ~ ..:'ажлИЕО ~досуТд ·з Ц~. (.ГО чuрнvзему СТі
Л:hУ.И хлі'5q, щоq иожна бу ло з~.цо:.::: с..,льн ·итk-1 пот:ре6;-r населення, а 
крім тог<.t·- Fел-:тку -:}.ого чес-гину l!ИРезтА до б27ЬІ-:іЕЩН.Б11· . Ці 
ко.r,ані:3?тори. пр:v:І!еслv.. ноРі рdлігі}Іні Еульrrи,шо F>ул;1 Р_же поши
рані F Yla.t:i1 .Азії та Греn.ії. · Р. гроба:-,.. ·пг Кпj:Ещи~і тз .долтаЕ
mині rv:и ~на~"оммс · бага~с. гrс: ~~~кої :кгрг~t'і:к~, як Р.Rзи · й різно
_І;ідне наЧ"АНН!і 1 ~ - я1:01v1у :терІ?)(СЕ?J:аЛ .. 1ся пгхучі· олії, потріб~і 
дл~ культури тіла. Т?кдм с~осс~ом мі~ nар~існим хлібого~ським 
населеІ;БJlм і :-рецьки:мА1 п~~еселенця:ми зго=:;о~v: у?'Е орЮ6ТЬQЯ ціл
ком rv.о~:ли:ее спіРж~ТТЕ. Тиму ·з:рс...зу:v1·іло,Ес r:оч!.:тання Гом.ера захо-
валося на У:р с їні r , та.t-:л~~- к <..ЛСrtіяі. як ОлІ~Е ія. п:р~ усті 'Дні-
Ера і Богу зааЧїіО .цо~.:е, ні."'- Ба с~:н~с~~~7 гр~цьт<:ом:v мате:р.dку. Так 
само тr;~адиції греr~ьк:v::д і ге.тrтrенісТ.-іЧІп: х кvльrrіЕ були ЕИ:Сі ще 
д~'!ГИА чаб нг уЕргїнсьt:іj тгр .. ~ тор:lїо Герсцот г6т:ор1tіТь,наnр., 
про zрам:и Арт3міди Р (,льЕі]: і Е lin-iTii-~r;:тeї, в. також· про ' ::.іс
те:рії 4іuнісія Е Е пс_лс·':\.е~JО\І:У Е !\.е звачнс на піЕніч Гглоаі.Ча
:-rр~·Іr-:інці У'І с'!'. на nс..б ~reJ::жi Чlрнсго моря постаt:; Еелz-rка Босфо
рсг-.ка держава _із стидицею Паmтікаnая /т· sперіmня Нерч/,яка Бе- · 
яабаром стала не т:іль:к~ r:оЕа~?..ним nЬrіт..-:чнлм 1;анн:пком, .Сlле од
ночасно Й. С~іЛіаНИМ KY,J.i~TypHVlM центром,І?О · сЕОЄ .:і!рvМіННЯ :Розси
лав далаІ{G ·на північ і схіц •. 1'амош-ає r,,~.;.:стецтЕо,щv .дає Е своїх 
декораціях переЕа~но звірzьні орнаменти залічується д~яким~ 
ЕОукоРцямю, П-:3реЕажно москал.Р.:ма, .як FостоЕцев ,до сферА скvіТ-
сь_ н:ої ку.r.::-. .тури; Мах Еберт о.цнак .цу· мае,п;, о ,~,іонські греки як 
предстаЕнйки вищоУ ~ультrри пг~ье~лrі це м~стецтЕо дv чорномор
сьRих країн, Інші наукоЕді ЕhЕvдять ці мистецькі . ЕПЛrіЕИ з ін
ШdХ окол~ць,напро, з а~таjських гір,а ~аrказу або Вірмені~. 
ll;ербакіР .сь:кий з ~ стуnає п~гляд, ше ~;:· .. е у 7 ст ... , а tІ.оже :-ІаЕіть 
раніше почаr: ут:с <;рюЕа'І'?lСЯ нз цьом_у простсрі еЕ ~й мистецький 
~апрям,щс,ст · с,!ічи, з <..цного боку, під :?ПЛАЕ ом знкаЕказьки.х. пJІе
ман, зuЕдя:чує їм зEip.1--:EJ-C...:pF.zмeriTOEy сим:t.:оліl-<у,а так само,~ . 
друг~го беку, міг д3rrc... nаре:)рвти Еі.д ~онціз ,які з нових ко
лоніях rrr: ор.zли. сЕої керамі~:-:. і Н торе.зІ· хч.ні робітні,. :в. гр€ць
КАХ колонія). ~ул.r.. та-ко.;:: з :: с 1 yn.r.eнi трацьЕі елементи, як це 
можна с тЕ ср ди т:.1 на rr ід ст аЕ і · знз :і.цгн::у: :t. на '313 . · 

ПрLдукти_ці~~ кvхь~урно~ Т Р LІ~ооти ~упуЕало · аЕто~тон
не :хлі6оро5сь :t-:9 паселсRhЯ )~ пла'l'.·rзіо зз ~.,і:-: збія:·"сям, м~л;ом і 
худобою • .Ал~,!-<:рім того, цор:у;:цяІvtі-1 цих rt.Ист~r~ьЕ}1:/_ Т.:д'l\ в(;рів бу
ли ТаЕО~?: рі~.н-Іі .нома.ци,я r: с~ити й · carмs'l'E.,qO Пла'l.АЛі-: · за ' них 
п~:реРаж.но нg~іл~а.~п:каlіи, але й худо5о!..-. :.,і НО!tади,що дл5! .ь.и:л. 

" 
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,укр~rнс~кий стеn буЕ тільки перехрдоЕим ррgс~ором,ми~овGлі.ци
·пада~и під 'вnлив чорном~рсько~ культури, ~у продукти ~р~~и з 
собою й перецосили · ту~и·,де :еони зноЕу. з~~рігали~я на :,Деякий 
час. · · · · · . . 

. Поm~'рення БИТВ opj.E :чорноморської ... КУJІЬ1'У:РИ ·. ЙmJio ~~КО~ ін-
·-· щИм~ ~ляхам~, · ~о ма зн~~од~~~о, :Lx і :·в: ?кол~~ЦJ11С,Я~·r3С-: . ніf<.сл_и -1?-/=! до-

.. ~ ... торкнулася стоn_а номздlЕ!. Єамих .. скит1:в . ~1и. не м;9:ке~о вв~.ж~т~ за 
т-Р орців · Цього мист·е.Цтва· ; ·бо Рони- н~· · ·зн-али..: т .. ~);,ні-!<.и.· обр.~бЛ .ен.~·· ме
талів, а крім тоr~) не 'ма·л·и ·.-:вИробленого СМ<:!І<у с lX. Г·роб_й :·з·б~:Р;~Г~И 
JI~me. пре:Цм~'І'и, от,ілЬ : JП<их ~ : ·риразно грецьІ<.~#~о-, .:ПQ?СО:д~е.н.~я; ·}~р~: n:tд
отавl npeдc'P81tJІ.eнor ·c: мат .ерlялу можна ,'~.о.;n,~з.я.о~ міри виnР.а~-~.~ти 
г~nотезу, ще мистецтF о з nош·иреними ЗJЗ,ірянн~ми. ~~намен'\'-~мИ:. ·.без-
пооередньо зв"яз~не з українською 'rериторією. . _ , · .~· 

В ІІІ. - і ІІ ст. rie'p .:хр: .. :: на ПраЕ .66ер ~жну Укр а У ну п'рова
дилися настуnи н'е .ТіЛЬКИ СХідніх .ном.а.ців-,як С·КИТіЕ .і СаР,~~-Т.іБ, 
але· оди оча сн о .~1 наnади .-:· за хі'д ніх в ой овни ч kjX. nл~мен s- як i ra:n'l_в: ;. ски
рів і бастарні:в·. Пох.ід ~ ::_·:Ілів на О-Хід за.хоциЕ. ~е т:іл .~. к.И. УІф ~їну, 
а.ие діttшоЕ . на:віть !\О ~ал-dї Азіf, як nр.о .. Це· сві,цч_и._т.ь .с:еqє19 tІаз
вою мала провінція - 1аллята .. Сліди, залишені ~им1~ !і~ ·у~ра.·~н·сь
ких :rеренах;є nорі~ніІ'нО мnлі. · тіл ьки ·~ один гріб .. і .з . ~ел~~ї~~j:)к·ою 
зброєю можна було знайти · · дос-і неда.пеко. мі ецев ОС'1;'И В е ~.и.ка Т~рна
ва на Иодumо. Існують)щоnравда, в україtrс.ьк~й науковіj.1 .. ~,і~\3ра
турі гіпот.ези .Ішелухінl, . яІ<'і намагаються з~і.л~~шити._учасtЬ.)~ель
тійсь!(ого елементу- Е твор~ому··процесі -україшс;ь.к_о.З: наці~,~-?І.$ ар
rуменrація ци:х гіnотез не Еі1Тримує гост:рішс·ї кри.т11-кИ.~r:.· .. · .. 

В другому столітті по- Хр7 з ' nівночі прийщ~іі. ~а·" Укр.?~ну 
.нов_ і завоЦовниRи, нарід гер~t.анськ_ого nDходж.~нн~--~Ч· 9?·М:~· .. r~Qт.иtщо 
M?.:J~, б езnер~чuо·, і~ тотний вплив ·на. тв.6рення . ук .раї_нського · нар о-

. ду. f оrи не бу·ли НОМ8Дlі -·~ такому ·розу_~1іННі 1 IJK С~~~ ТИ ,ра,~!"і ·~~Щ або 
~уни; _ щоnравда .. , · вони жилИ переЕажно .. ~ nРлюв)зннл а, бо . __ кршт·с;>м nо
неЕ оленаr·о хліqоробсь:Ког о населdння • . Вони нг зн~ла ... ст .ІЗnів·. Укра~
ни, а обмежили о~ на ліс ОР их смугах і з . с _~лищам.и аь О І.' одн im~ ~ о.ї Ки
ївщини та Полтавщини. Час їхнього;· nаіІуван:ая на ць.о.м:1 . пр.оо:т'.орі 
не був довгий; н·а. nіцстаrі археолоrічr:шх.· рОзJ<опір .. м6іІ:Іа.'.:з·. · ве;ли

. .. кою nевніст~ ТЕ~рди-~и,щ·о · охvплюв~в · rін ·більm-:манm. ~·50 ;·,р:о}~ів .!о
ти _- д~лилися н_а за~.цніх і східніх rотів; східні І"<?.'~.~:; __ .зан~;р1'. око
лиці- на схід Е ід _ Дністра й пів острів Крим, а ~.хіді}і_ .rorki, :спу-

. стиJІися вздовж .Цністра на пі:е~ень аж до:·Чор;н_оr.,о M<?Pf-I й ,,Цо рлм-
~ької Цровінції Jtзкії. · · · ·. ·.-· .· : · .:·.· ··.·. 

. : Головна заслу~а rотів f! про:цесі ~манс;~~п~чі'ї ·,~~·~.п.~~н?-оіх
.цньої ~ропи полягає насамперед у .тому, ·щ.о ~ .01:111 ,ІJ не~ли:> ~~~~lМ но-

._ ~ий ч~жий елемент у це хлі?оробс1;'ке с~ОІ<~йн_г- .н асе!fеtj!іл,..~;-~ ого 
матвр:;~.яльним 1 родинним псря.Цком . 1 з псих~кою,.побудqёаною на цьо

му пр'инцл.nі. Можна rадзти, що - rоти· Е.е нищили · З9ЙІ:ІР-ТОЇ :кра~ни, а 
та:~ож не І?~~v:ска•и тамоmfЬ ого нзсJл~лня:~ ·· а радm~ . намагали_9я знай
ти відnогіцни~ · сnосіб сnі1?життя з ним. · .Бо я~що - 6 г _о.ни .пр·~:адили. 
інmу полі тику, то загрожуl' a'fii nл~мен.а ~-ідійmли .. б- у:· лJси ·і· ·н~ зали
шили б yQe ж таRи поІ?ажних слідіn в україноь_кі~. рас.~ . не зважаю-

_ чи на короткий час перебуJ3ання в~ цих околицях • . -13 ці Часи на .·на
ших ЗЕМ-лях постають п:Р_ж раси ·з: срібла й · золота:,-.~ .U;зДоб_л~~і · півшля
хетним камінням. МастеЦтвь· набирає нов.ого розм~ху 7 J м~--.говоримо 
про rотський стиль, який- ~іс·тавон ... т.акож· до -1:нших ... , кра:f)}.,.:-~~~ймаючи 
там льоm ль не ·~а барвлення. ~- І·ШИИ · :кро:к .. :J;P ку,д~т.~,Р9 г.о п·:щ несен-

> ня зробили rоти; · приймаюч;І християн9тwо,що .н?дав_а.ло :1;3.ели~ої ваги 
наоамnе~д поширенню осві'l'и.· .АрілнеЦь Ул·;,філа - .це перш.И:. .:-1 епископ 
rотів, що пер екла:в Святе Письмо на їхню ме.·~~ і т'им да.в г _ерманс~-
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ським нар одам перший :ееликий літер{·1Турни ~l твір. 
ЦерііІ'ВБнотв ·о.рчій здібності · rотів v давс1 перший експер~l

. мент ., до якого мимоволі спонукує: ~:ізlономія: n·оре:ру,ні Східньої 
Евроnи, а саме злуч~ти п!д андним прсводом уеесь прост~р між 

-· _,, . Карnатами і Кавказом, мї··~ 'Бал .тій:сь·ким і Чорним ~орем. -вони стЕо-
. рили велику державу, велику· імп 'ерію; але ~ ·о~ередІ<.ом· ·на півдні, 
що не моrло залипfи.тиол без вирішального вплипу на сnосіб думан
нл й уою Пі)ихологію · е-ет·о:х:тонноrо нас'е.Ленlі.ff. Най'більшу рев слюцію 
nрсв ели в ·они: в роз-умі11ні родинного порвд1<у~ .. Відгомін ·цьсГ о :реР.о

·люційноrо• ·.чину_ 'мо•емо ствердити в міФТе'Рі·ях у·країнськах · весіль-
. Щ1:х:. зв.ича~.в . , :в· яких символічно виявляється · ·-п'е·рехід від n€редньо
азійоьк~ о м&"l'рі.архату'· до · індое:Е рvпейсьиа.го : nатрія-рхату. 1:'аким 
оnоаобом rоти раДикально змінили с·rруктj-ру: 'первісна- о населенЕя 
України в двох наnрямах: ·наз·овнJ: - стт· uJ'е·н:ннм в еп икої держави 
З ООіДКОМ H.S ПіЕДНі і .Всередині ~ змі· нl•Ю . рЬ,ЦИНІ-іого' ЖИ·т:тя с 
· -. І'оті"в ваnерли з Уt<раїни ~ ІУ ·с·г~· Гуни,,-<!ІРС! _ і:цо .на?···п?ві-
домляють · грецькі джерела- .. Гуни дають почат ак· -наступам. -~сх:і:Цнз.х 
_орд, я·кі три:вал.и ма lіже до · кінцЯ ХУІІІ 9т- ... ·.й н'ИщилИ 'т·а · за~ивали 
украrнські ~ерени, але·зі гуни, . ані ~і на~тjuн~ки не м~л~· ~ирі
Ш:3J!Ьного · вnливу на ·склад·· ·украї-tнЛ:.кої ·раси ·, = ·гол·о:вне тому,що вони 

ніколи ·. не за-лишалис:J! . доF. го =на {)'ди ому мі_~-~ і_ ; · -~Аі~ .. ~~ч.И: : -Jt!P.OO: т~р ?в о
г .о . переСSу~ання ... · В · L· ни-; mопраtз ·да 1 ви крад~ли·_· УКf>а~·нс_ь·ки~ ж1нок 1. бра
ли J:x .з со- бою; а~е Ц~1м .воt;и · д-о власно_ї : kpffi _ и до~а-еа.~н1 · ч_ужий еле-

.. м,ент~ а- · не : н·авпакй. - По: ·гун .::'Х ід·уть б ·слгари,пізн'іmе. -- аЕа,ри,пле
мена тюрк о~. ~· о· ·· n .оходженн.я ·"аб о · сп ор ід :Нені з нИми. В р: 568 авари 

·: за-няли дунай ·с:r,ку : котловину · і .з · Цього о'сере:Цку ро~иЛ 1 випади або 
. на сло:u"янс~кі 1<раїни, . або· на · країня:, : Що _ нале~ли ._-до ·візантійсь
ко~ імнері~. - ці авари,ні бол~ари не зали~или ~а - ~кр~їиі ~і~ких 
археолсгі чн их слідів~ · · · ·· .· · · -: · · · - · ·. · '( 

. Одноч, асно з rстами · і гунам.іl · грt;цькі дЖереЛа ~ згаду~ть ще 
ан-:rів і ЕенетіЕ, слов"янський··· нароД~не': ідентиЧ.ний з антами·. ми 
не маємо .доказів· , чи. можна т1·ваЖаrи венет· і:t? · за-' _:,перв~снИх слов"ян. 
Для ~~о однак · вдріше ння ·ць о·го питання н~ · :ва)к.tJир· е 1 ·нGм треба -· зна
т~ 1 що Е чJ.·. щ си .іо~~~а~·и : сЛ·?~ "Ян_иj ч:~. :::Р.а'с~а-в; 1(лн.и· ~ - і що ї·~ - ба:ь
к~Ещ~на . леж~ла: ·на ·.укра~нськlи .~еJ?и: ор:1~ tt'.-Я:к :н~ _ · ц~ ~каз!'І?ть · :ак1. 
JЗченз., як Рз.хт·гофен,ГрушеІ:сь:кии, · ЧJ.де-рле- ··r-а ··1;нml. · ІРода рол~· пер
вісних; слов~:лн і пі:зні_шо1 їх дифере11.Ці.hції на окр~мі . слов "ян.сr~
кі народи доЕ олі сильнL рuзходяі' ься пс~_Ляди· }!,чени.х~ нап ·оциться що 
раз нові арrументи, щоб тільк~ збИТіtl теорію··-протиЕник·а ." ·для · ІШС 
цеіі сцір -:не мае значення - .за·лишаєт:ься· фак·т·о~і 1 Ш<? ··-укреїнська1 re р~І
торія н~Jле:кала : ди сдсЕ ''лнсько.;-·о кольонізаційног6 просто'ру · й шо 
н.~ ц-ій ._ терит.орії . ще - з часі ·_ Ін~ с.лі·ту жило у"Лі66;)о6ське переднь оазій
сt.ке субстратне населення·, -дu .н ·кого зЧасом в ·rАенщій. ·або бі~Ьmій 
кіл•к<а ті привднувалис.я різні індое:3 ро_rіе-йс~:rеі е.1!'ементи. _ 

. ·Анrи, як го:;з .ориться дз.иі, робИл~1·· ра8ом і? олоз';яиами на-
стуnи на Бал·кани, зR ·часів :- і ·:зантійсь ких ·ціс!ірів Юстіrна ~ .;ІQсті
ніяна та .Lстіна І-І• Що ·і·реба. розуміти · nід те-ємничою .нз. ЗЕРІ<? · ·_антів? 
~м .оні.рно 1 · що це · буЛа грецька- на ·:3ьа для :"".Jііборобїв 1 я.кі жv1л1;І' на 
У~· аї-н1 1. 'НКЙХ раніше нззиJ:али ск:Итзми або с-арматами. 3 зt:f.1!икою 
п:ра~доподібні.стю , можемь :~ п .р~1·йняти-,- що · ці nлемена nо~~ ~Лі ·· пскидали 
лісону· .. смугу . й :·перенtJсилисн:· нn · nі.::Зд.t;нні етапи, зЕі.ц_~и ~ они маля 

.наг_9ду ·~~:еі·-йти . н безnvс~~реДні"й контзкт · їЗ :Віз~нті-є:ю о _Пpoкo:r:rjJ1 ТLН~р
дить щ .о -: слов"ян~ і .~нт:и К•JРИQТ.у І:: зЛи:ся : о.цЁ .l.ею моі: .. оf:о, .- _-..~~ :Гру_~е~ -

' с:&J(иі . · ·3aC'l'ynaє погляд ·~ . що _ан'f'~ · б'ули безпЬсередніми'rір~~т.е~ами 
· · ма ~бут я. ої:_ Ки~~ сько ·ї :Руси~ - - Мл ; обм~жуєм 6c!J тільки r-Pl ~ -~u ер.Дженні, 

що ~ :.lНТИ за t1:мали проо тір між Дні-стром і Цоном ' і ЩО тrім ·t: Ж.йР-8JІ'1СЯ 
одна мова, лка· булq м<Е ою_ наших коляд оІ< 1 шсдрінок, ~ .. аснянок та ін-· 
ших о.брядm их nісень т: \jсільних, обжинкОL]ИХ 7 куп з льськt-ІХ і т "п. 1 я:кі 

• 
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дійшл~ до нас в мгй~~ незміненому . стані під ТАУ ч~сіз . 
Після цього Hr:J rср~Ізонті У~~~!Jа~:ни. з !.':! "!: 1 ЛЯ:Ю'і1ЬИЯ но:ві но-

. мади. зі Qходу - тюрк~ькох·с но.х.одj.ІJНR? 1 я~\j. 1-: l~L\C.Mi r: історj.ї nід 
.}.{а-3Е.рю х.~зарс:f?.кої орди. В~..-·ни :..~анfіJ~и ПіІJн.ічнлй Ка12каз, Кубань, 
Тмут-:<9-рокан_ь .і част:и_ну Kp~lMJ'. Hs за xj .ц с1с;:рг їх· рл. ади сягала аж 
Цні.nра. СтолиЦею їхнь·ої д~pi:"9~.vl було м5.ст.~ l'l'k-1J!Ь ЕРИ усті вол
ги? ЯЮ ~ОСИЛа ЦЮ с&lму ьаз...:.v о · О.цн:~. т;=~ е ХОЗВ1\.Z . ~ ЧСJ О С ;\1 39JІИШИЛИ 
ot•J.й мандріЕний сnосіб життя:> ис'і.л ~1сі біля ·'наспіs:.r . и .. :в~. лги і 
протsг ом .. УІ.І і УІІ-І століть т ·_·~ор.или оборС-пни ~t ва л . проти . нqсту-

·. niE- ехі дщ і номад~r н::t Україну •J . • .. ·: · : • • • 

• 
1 

_. В.:;ц~й ч~о настає по :- не заспокосr:вя· -~~_йх·тt}:р .. знlЕ; нзселен-
. ня Р.ИІ<Ориствло ~ror0 длп ·r_o:'!:·o, щоб п о~и~;~ут:_· _ )rioo··~ ·y ·смуг ;у: і npo-

.. С1'-ір О~ ·ОSЇ. КОJІОНіЗ!:іЦіЇ пссунутv. в ,-. ДО Yo01}f1'd...,'6 ;;;1=o_p;r У · ЗЕ!іязку 
з ци.м д.оходить до Диференція:.і;ії наро,і,нЕ>~J~\.ье;· = н .:1 арену l.C'l'Op~ї 
Рист.rnаю!t~ , .. нібито но13і ДО(~і нв~:' l r,.roмi J!Л€~:1~~1.f.l у ли чіп 1 ти~ ерцJ.ІЗ 7 

. що · сnр.ич1 ня~ться ,. Е ели.'кою .мірою т n ст: Cl·>~ ьЕн ..,н _. Е o.J.~ о держа?. ного 
. органіЗМУ·. у СХіДНЬОе :"рОП€ЙСSКО~.'\У p-pr. J .;'ї Орі ~ ·IJ:. '!' раба ЦЬРГО J;>O"'g-y
MЇ'TK ' та:к 1 що г цих окuяиця):. р~пrом :;>"g::~л.и~я · п:).е J. ~тніч.ні rpy
nи, щоб · г іді_г:рат:и п~Е ну _ і-:; -~· t рич Ру p~)JIIO о .n .~~ГJ:~-~:· :а с Б их на з,Е ~казу є 
т:ЬІ .ь:ки:- н~ . т .е, що менші одrtн .. Іці сr-<.упчу кл .ься: і т~ с;рн т ь бі.льші r',:py
n.и ; · я І< і ·або . самі собі Дc/()VL.~aiO'l'~ 110 .2 і l .ме_н;д ~· . !Jбо_ дістаю:rь їх 
Рід. ~ dL х сусідів. Коли·:~ ; j сторr .~ чнАх Д~(,4:iJJ.t-:Л a x ·нн з.ус ·.г_р1чаємося 
з =НСЕи.·ми ві.стками про анr:·і :.• ·l ело:'"яs ~ т.·с· IHJ озн~1ча~ не що інше, 

- І • 'і 

як . тіr І;>КИ те; ·що даЕні на31 1 .И ага '.t'і:рсі :: · г:;· ~ .Jf.=··2_р і :ІЗ ·ПО~ оіі :!~уть 
у зs буття, а . Р ~ ~:х місце rr ри:- одят .u н on·1 ; __ ·.·м ад із:рJ:!~lші 1 t{.ЗП р. 1 антіз 
або СJ.Іоr~ян. Укра~нськї хро~п· .ки _:r.j· зн-:fJ;r.Ь Щ +-І о :: о~Б3ПРо· 1 Пl; о ан-

: ТЇВ t 1-J.а.Че , ~ОНИ Г ЗаГ9Лі p9EJlli ~: ~о-.; ·i.:J:'"1V :..' f il~1ri ·, q_ .Т:-1 1 ОрЯ .rl''Ь;. 'І'~LJТЬ1'И ПрО 
дулJ.Сі.· -з, nолян, ·п.~ре·~лнн, У!ІиЧі •2 }' ;: ~:і . ~ <!!. ~Уі?с,·н. · ·r ~JК · ~знл.J~ають 1 а ·н~. 
їх міе~це. з.~'яrлЯється щос:·~ за·"'ал.ьнішu 1 щ ~1 рт.е 1 а · :'-;:н.л ~ ~'.--.=;ус: ~ '' .. .Але 
Й це СС Т8ННЄ С~;)Е О не ' МDЄ X~l р.:-1К'l' еру ~ · ~ Ч~-і О,ОТІі. 7 rt було :~~ ча оОН 
Застуnлене НО1!0Ю · на ~1Е .Оі0 , ДЛП ЦЬОГО eг'r·.1 9IitJ· ·f:·з ceл tH:il:t.ti" "Укрs.j:на", 
"українці", тоді як CT G::f\Y 1-н:~e r:J' .. 11 f:y:....· :·~ '' ··n·~г ос -р ··Jл'1 J!ItQXrк~a, Тзким 
способрм ~и приходимо де ne_p ~ксн.зRня, щ о а :1~.інг етари:-.~ на~в но
r ими не означав· ще ніяких n о 1:; ,.:С;"'ї Н t.:нь сА СІ{., Ь ·'! ;J ед ~:-ння ~ :m~:. є ·гіл:ь-

.L. '"" • І ' 

ки дотз. ом> що людні.еrгь 5 ЯІ<еt у·:и~ _ t ппстіііьо н-; то~v!у с з моиу про-, 
о:rорі, _··у:r::ажала :зз D ідпог lдБе з~інй'l'"'1~ cErJю офіц1~ ну Нf{ЗЕу .. · 

. . . Таким cttocoбo}.i з" . .fН! :rJІЮТЬІ;;я -:, ж~. зr.-п·,ц :...:. ні HfH.t.?l nлемена nо
лян допкоЛа Rиer:a, · де:ре:_лпн _ ...:. нз п_ і t: н.іч~(~му; .3д.: Ход5.~ дyJrj.бire -
на Волин_і l хор~ ·~ ті~ - Н'1д ЦР*і crrpoм. ~ 1::л ,и ~іт · ~ r:>!~~t:~Ь;irз .:. ;;1 Чар- · 
номорськіи смуз~; це тт о:ри:-::г-. n е рех='.д, д..О н _оР ого J.стори't:\і ого н~
ріоду1який уЖQ 3Нf?]ШО1! Оl?:Ї.Й :..~ иp:lS у ~.? J.ia6Ji.>~ "J~ історі1ЧНZ:К ДО!\УМен
тах) т .з-с. літоііr1С.ЗХо Піз t, іm~ ;_1 14СТудt)' с'. термін нрус:І}''_,ЯКИЙ од
нак є не означ~рня:м етні чної груnи 3 :-J ;:t3 :.: о~а ДtJIJ жа:~ ного органі з-

. МУ 1 ЩО ПОСТав . 3 8ЕТОХТОННОГО НОС Є ЛСНJ:і.Я 3-:.t . ,;~ОІІОМ СГОЮ норме ІІіЕ; 
/"\А •• / . ~ • • ·ц· <..) 

\"1\,#таннl. з n1гно~1 J:.~.mли на lJlг .. ~снь ;уз д.с ~.~ )}С н1..пра н ,:~зли початок 

ПG ,С'ІЗ Н~.ІО НО? ОЇ дер:Ж3~ 1'И із!' С'ГОJІИЦОЮ Х: J{й~~ .Ji , . t:о~)·цr:.йrи}а6о Еаря
ГИj що заснуР_а"ли Бп пі :: дні. ·но-rу .д~::рж~1·2 у; н~ t5;{JHl ц;і·~і~М народом, 
ЯКИЙ ЗМ.Ш ~11 : МіСЦЄJ с -·. ОГО. OCi:I;KJ 1 а ЙОГО еді'.7ОЮ ,~ О З Н.аСJІіДОІ~ 
с2ов:L нечисле~ности НІ) ~-1o:-:-·.iif1 зге1Jмазізу l· [-:. ~и· 1·у 6іJ!ьноrо неселан
ня 7краї.ни, ~ а_ оnричиниЛаар де· J- c ·t!·O к.он сv J1і~·r.~ц-:і: :: ·rrn- куль·'l·урного 
pOЗIDlTKY. Бо муои·мо сuбі ясно С!\ З.За'Т' t-1 ,. 'щu )];_і.. ОJJО??-. ї/янськ:і. хліба-

. раб~_ , по сут. і :r: ажкі ::наслі ,!ОК c; -::_o r•<;> ін·ги?АНОі с :з~ня-.~_з~у з зе.млею; 
· Не МОГЛ~1 ~~ ИЯ ~ ИТ:И. ініЦіЯТіtі :~Іі:;· llOTl) it)H(..Ї :.!;'ІЯ С'І'.Я С·ІJЄНГЯ :? ЛаСНОЇ 
дepJla ::н-dі спільноти., Чзст ~1!-!а наук~ nіn" що · з ~:~?;мяєr2ь<.-я питаннями 
С:х:ідm;qї ~рЬl!и."тозг, .. Rнти.норм~_~::.іс ·І и · ~Р1е 'гvп ають· :По.сляд,що сі? о
рення дЕржаі1.И ~ нq r:трссто:рі Дн}.nр::.:1~~ .і · . :: ся с:;r~~ н.і.за [\і і~'на піДбудоЕа 
д:Хя: Київська): Цержа~и бy .tra . ~::·дj.й; ~Jн.~н:l ·rз.':к):-:< . бt·' З чужо:( помочи nів
:ю.чних гаряrіЕ .. Понст ання :-"тР.роі :Р:уси '1'-р~ба прИі1И6С:'Г:;о1 с::lЕт~хтон-
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ному населенню,насамnеред полянам, які в цьому мали відіграти 
пров Щ ну ралю. З:е зважаючи однак ьа те, щ о іс.т оричний доку мен-

. тарний матеріял у переважній більшості п ромовляе ~а користьь 
норманської теорії, моЕ:емо Еислови ·rи .думку,що цей прсстір без
nеречно являв поважний господарсьІ<ИЙ і політичний пот~н.Ціял, 

· який одначе потребував ініці.ятиви ззовні)щрб _ із_ стану М·~жливrі-
оти прийти Е стан дійснооти. ЦентраJзн.,не·. пи::г~ннл в сіє~· укра-
~ш ако1: історі~ полягає саме в боr1от:=.бі з. ротенціялом; · у цім 
nереrворенні мож...nивого Е дійсн~, в перетЕор~~ні : арїстотелівсь~ ~ 
коrо то дінамей он в то енерrея он. : 

Варяrи як панівний елемент безогля:дн~ ааnрягли розбіж
ні np.flt ування ! ~маганн.я сіа~одів і головне -~х~іх династій до 
сnільн cr о державного воза і дійшли. Е цьому_ ді.nі до усnіхів ім
nозентн<rо розміру. Вон і були, очеЕидно, над'!,О нечислен1:1і,щоб 
зберегтися Е середині словttянського моря; вон~.,.р,озnдилися в 
ньому, зm кJЇи Е масах п ереможено.и о населення;: і'. ; на жаль, зник
~и тоді також ті ЕОі елементи і властивості,які ~~нечні не ли
ше для cr в оре.ння держа"Ри, але й для її збереження. Суворі нор
дійоькі тиnи 7 як Олеr 7 Ігор,Ольга)СЕятосааз,Еолdдимир, я~і або 
з жадоби пімоти або в погоні за матерілльним до.бром "Грабували 
на морі і на ·суші, або смілиЕо, рцзикуючи власнИм жИттям,nря
мували до далекосяжних цілsй,як різнилиоя всsи в ід - замрілного) 
iнepTI}CJJ о, теJ{Леливого і ·зв"язаного з земJТею .. рільничог9 насе
лення. Вони зqрганізували ~вітову тсргівлю . Е тодішньому значен
ні цього елоМ, змушували "fjізантійськ1:1Х цісарів .· з ж~ ~ Б І nо
лов~ ні Х ст. зважатИ їхні господ?рські інтереси, вони зробили 
своє головне місто Київ важливим торговельним осередком,де а
рабські куnці з Есnанії укладали з греками з м~ о~ Азії знач
н.і обмінні договори. Не можна заперечити 1 що· Е аЄ .ні1і ·за~іхання 
І т.орговельно-політичні відное~ни ішли поряд з ку.льтурними ВПіJfИ 
вами і nоволі nідготивляли rрунт для ва :ізначнішр:L . по.діХ тодіш-
ш.ого -св су, для nрийняття хр~1стиянства. · ·· · · · 

Христ'і1янство, п<..шдрюючлсь у Східні.й і..'вроп~і мало діJІО з 
народами із слабо розвиненою Енут~ішньою структурою,так 7 що в 
по1tатковій стадії існування цих народів поня~тя . релїГїйного,ду
хово~~' культурного і П vлітичного життя покрива~иоя майже ціл
ком. Х:р...rстиянс~ка релігія становила Е' ті · часи зміс·r і . основу 
всяк~ о культурного розвитку, так що при~ннтт~ х:рJ(іст.иянс·г-ва бу
ло насамnеред великою подією культурнqго И nолітичного значен
ня в житті цілогс · народу о До прийняття хрАО-'J;Иянст ва доходило 
звичайно на піДставі наявних уже . стосункі.е із TkJ ) .. ~~l .~раїнами,які 
були зацікавлені Е поширенні цієї релігії. Цля. старої Руської 
Цер m:си існували тоді дЕ і мvжлиг<:с ті: прийняття християнства 
або з Заходу, себто з Риму, а ла .чере з Німеччину й ПоЛьщу~ або 
зі Сходу, з :Константинополя о Розу~ієт .ься 1 mo Е ж-е рані!Іlе мусіли 
існувати ~в»язки з Римом і Візантією; це мсіжна · іс~ори~но ствер
дити б~зсnірними фактами. Якщо тому деякі рос~~с~кі ібторики 
Еиqувають . .цумку, що Росія заёж.ци мала о : а; саІ-.1ос·тJ.йне~ свов
рід;не обличчя і віколи не була nід Р П JЇУl с ом .Заходу, · і коли да
нилє?-ський у своєму т п орі нросія і Е"р ona" ц5. є·ї ~ерАСаЕ и. не за
лічує до Евроnи,тому що Е она,на t1 ого .цу11Rу . , буЛа тільки терє-
ном германсько-р9манської ц.1і3ілізгц~ї, .-~оли ,. нар ·зшті,деякі 
nре.цстаЕники російсько:1 еміrрації після першої ·а rз- іто2ої пійни 
ЗЕ ер та ють св o:t: очі на ·схід, шукаючд та~л і ... лЇrу ль.с.і Е. з; ля nов стан-
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ня ноЕ оі еЕразійскоУ культури,- то нашим обоu"язком є заяв и-
ти, що· · і Данихе :} ськи.J і його · О~нодумці можуть спокійно під
триму~ ати СЕО~ ТЕер~ження, _ ала тільки у Рідношенні до москов
сь·ких Т(:_р€Ні:Е, ·3 ИКJ1:ЮЧВЮЧИ РСЮ УRраЇ_Еу 7 бо і Україна, і Стара . 
Fусь nі :;тримуr: али п,у ~::е жЕат:і З .3ttязки н~ тільки зі Сходом,ал :s 
~ак само і з Заходом, зоRрома з Римом~ Німеччиною і Францією, 
що ~о ~ с~м ясно - виступаі саме в першому періоді і~ існування 
nри · :нагоді n:ринn rrтя · хр~:от.иянства. Від перших дніР · істори~нсг о 
народження; України на і:ї теренах перехрещую"Гьс.я · :~в і сфери вnли-
вів:, Сход,.v і Заходу, дЕі рі{Зні культур:1, і ця си~~біоза двох ~ · 
pi~KOШ!Ki"'!f.iitX чttнників дав нов і культурні ці яності ·, f!заемно 
.аобореан1\я цих 1-акторів з перд~агоІС ФАао.гq або другого ЧАНБИ
ІС8 звttязане з руїною цієї країнх1, а МА!Н~е перехрещу:ванnі! ЦJcrx 
~фер, nід знаком однієї rармоніІноУ цілости дає nеріоди від -
родження та ку дьтурного і nоліт:ичноr о ро:зкв і ту .. · Мо жна сміливо 
сказати, що ·історична доля України nолягає Qаме Е . nьому · мир-· . 
ному оцівжитті обох, в vрОхих досі мі~ собою ф~·.кторів, ··. -'= · 

Ці чинни:ки, Схід і 3а.хід,· виступають із самого . почат
у"у української істо1)ії і грають лел~1ку :ролю пр :k-С Т?кому nоваж

ному ~ак~іl . як приня~тя хр~сти~нс~в~. Х~ч в · х ст~ ще не дійm
JІО до о:t~ц~йного розlрР ання стосун.к1в м1ж обома церквами,од-
нак поділ однієї Рселенської ' Церкви на д~1 назалежні· частини} 
або т~зв . ехизма, ~ув уже історичн~м фактом, яки~ не міr 
залишитися без вплизу на христдя:нізаці!Q нового полі·тич-н~.~: вр--
жавноІ"О ~~: Г~иізму, яким . тоді була Київська Р:у·оь ~. : . · . 

Що Київські велиRі кня зі пр·инлли ХР~<1СТИЯ1fСТЕО з В·іm?.н
тіїJ це 'можна почасти nояснитz tеографічним пол~"~женням :їхньо·ї 
країй л. У св ou Е осиних nоходах Еони користувалИся р~ками, . лк 
nриродн:v: мvl шлJІха_ми 'Год .~Ш1Ь ого часу 1 так що ексnансія ци:х; кня
зів мусіла nосуватися Е нацрнм~ .. ·на nівдень. Торгсв ·еJІьні зно_. 
оини стра Русь F.ВЕ"дзуЕа!Іа насамперед із грець-кою Державою 1 і 
~ результаті цього с1 ароукра~нські куnці nід час ~sorx по~здон 
до Константинополя могли знайомитися з христия -неркою реліr'і-ею 
безп...;середньо ~ Ще пер~д nр.1.няттям хр.ис·rиянства ·в : І\ИGЕі жило:. 
досить авгато гре.ків, я кі в та:кі"tі · справі, Я І< прийняття христи
янстЕ а му о і ли відіграти акт .ив ну р_олю. Не треба при цій нагоДі 
забуЕати ацнсго мом€нту, а саме nевнqї ворожнечі .· до поль .сько:.. 
го сусіда 1 л кий nрийньв ранїm х.ристиннстr ·о з ЗаходУ. ~ При Ц;Ь :о :. 
му Есьому мусимо підкреслитиl ~~ візантійська ку~~тура, ·. прЬ~ов
жуючи _традzції даЕно~ геллен~стичноУ слаЕи~ саме Е ці часи діа
шла ДО :кульмінаці;1н.~Ї ТОЧ КЛ СЕ ОГО рОЗЕИТR.У. Й на Ц·і·л·е небо n·е.: 
реР. ~1ЩуРала п·)чатr;.о-еі змаганtІя Заходу на цьому е олі " Наслідк ом 
торговельних зносин і безnосереднь?го к1н~акіу з Візан~ією цн 
грецька культура не була цілкозйто чу жою дл~ оЕідомости старих 
У~~аУнціЕ 1 тим більше,що Е она міст~ла Е собі ~же багато елем~и
Т1.FІ слоІ• ".ннсь:кого походж.епня !t 'Зб.v1раюQи ці І~ сі арrументи в одне, 
мож~мо сказ~т~1, що при ~іняття :хри .стиянстЕа зі Oxo,r;;y бу'ло для 
на.mих предк:tІ? заг сім норі>.-:альним Бrищем і що кожна ін.r::.з дер:':Сt-!.
па r: 'га кому положенні, ііІ< С'І'ара Русь 7 niffiлa б цим самлм ш.ляхом. 

. Для В<?лоди~Ара Беллкого прайнят~н но::·ої ~ ірй. було не-
т 1льки І! ип ли :: ом :релігійної nо треби, а теж акт ом держа· но-твО:? ·
~~го порs: д:ку .. Хр~: стилнська ре~"lігія з ~либокі!м · ідейним змі.ст·(;:м, 
Зl с: оJ:м :1 оеб~чно розробл:еним · ритуалом·. з докладно розпинен·ою 
r~єрархією, нареш.ті, з \1и.с:rецьки ;.: итонЧени~и формз-мА зо:~ ніп:н.ьо
го . ~разу~ да~ ал ~ не т ільки підста ~ у для ~ йщ~го _ культурнсг~ · 
роз:и тку' але нас~мпе:рв,ц < ;~ ".н зала r ·. одну opra ні заціН:ну ціл.ість . 
1:· ідосqредІ<Оі' і сили окрем..,Іх племен> щ q дJi.r: пані:-~ них I<epi-:<tlAI<i -· 
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_держави не могло бути бе з зна чення. Під цдм п оnядом хри..о-ти
янська релігія стояла далек~ Е~ще ' від примітивних культів по
rанськихJ які не залишали по собі навіть ніяких три.вкіmих слj __ 
дів.. · 

Про nоділ чи схизму однієї вселенської Церкви на дві 
частини східню і західню, або прu зірг.ання усяких стосунків 
між Візантією і F'имом існує дуже 6ага та лі ·гер а тура, Е якій 
вистуnають арrументи обох Е оро~и:х таборіЕ. Томv не вважаю за 
доц'івьне · з нашій лекції займ.атдся цим пи'І'анн~нА детально. од- ~ 
на1< nемоЖJШ~о залишити розrляд цього ·faKT1/ цілковито на боці, 
а оаме просто тому, шо його причини й !І&СJІі .цки мали і мають 
св os зua'I•ІUWr AJI.f. розе и тку україноL ко! к~ .nтур~. Насамперед • 
треба nідкресл~ти обстаЕину,що розnочатий Фотієм і заЕерше-

. ний :Керул·арі ~ м розриЕ обох Церков nостав .не на рєлігііно-д ·: 
гматичному tрунті ~ле був кінцеЕ~ю ланкою у процесі щораз біль
шого роЗходжецн.я д.еох кул!). тур, дt3ол світогляДів)~,іж якими ці 
різниці поглиблювалАоя протягом ціли~ с~оліть. 

І~ думку зрачноr кількости істориків, головну ролю в 
ць.ому спорі між &:lx одvм і Сходом грає різниця між східно-гел
лен~стичним і західньо-римс!ІКІtlМ культурн:~м типом, які виявля
ють у ,с:е ої.d внутрішній структурі Цілком F ідмінні нкості. У 
пс~хіці орієнтаЛаного Trtny бачимо перевагу іраціоналБних, по
Чуттєвих елементів ~ад розумом і волею, у хахідньому тиnі пе
реважає інтелек·г і Еvля над почуРаннн~и людини. В результаті 
оrід~ ниljІра Еідзначається скорими, непередбаченими перех~:-да
ми в ід небуде~ног о, ні чим не обrру~rт on ан ого короткотривалого 
захоnлення і актизнооти до · nоr.ного,теж нічим не випраРданого 
кЕієтизму і апаті~ 1 що Рипвилося Е історичному процесі наглА-

. ми nереходами ~ід періодіг імпоз~1нтгого розЕит:ку до часів П<Е
ного занепаду-. На За.ході ~ межах культури бq_чимо Е олею керова
не і розумом організо--а не прямуІ=аннл 1 нке поРолі, але послідо
ЕНО йц~ до наміченоУ метА. Ро~Jміється, що обидва предстаЕле
ні тут типи існують у такому ~~ лrлл,.:..,і тільки Е теорі~.,- в 
сnравжній дійсtІости Mi'l не знайдемо їх майже ніколи. ·Бо,J· й на 
'Заході мо-:<емо ?ідзначити епохи, коли чуттєт•і елементИ нащава
ли тон цілому життю. Якщо одначе хочемо переrести диференція
цію і к.лясифікацію історичних поді:і, ми МJІСИмсі .дл•r з~нrальної 
орієнтації мати nеред очима ці два ідеальні типи. 

У ЗЕ~язку з цим мусимо з~ернут~ угаrу ua деякі п~літ4-
чні моменти. 3 п елітичним уnадком с·гарогv Риму і nеренесенням 
столиці до Ко.нстантинополя постала с.vІтуація 1 J'Ka нз могла збе
регтися на до:егий час. "Констиноnільські п&трі.:1рхи -сикористову
Еали присутність східно-римськщх ціоаріР ~ ~х найбляж4аму ото
ченні длп того, щоб) покликаючись H~t п._,літ;1чну вагу :Візантії, 
позбутися наЕіть номінально~ залежности Еід .Риму. Оц~аче ці 
е~нсипаційІ~ і змагання Нонстантинополs у r ідношенні до Риму' 
завдали йо_му самому ті ль ки шкоду о Бо, спираючдсь на сс-lтську 
владу n сноій конкуренціvіні1і боl· оть-бі 7 с:лі, дні па~ріr1рхи МІФМ,..!- , 
Е олі nоnадали Е залежність Е ід ри ме~ ких · Ціс·арі:и ,·-.: 1 ра чали no;: ·::
лі сЕо~оду рухів у нідношенні ди с~ітських чинників і кінсlць
кінцем Етратили :ирішальниі1 _ rолос н~т:іть у релігі..іні1і сферіа 
Таким чином uиза1- тійоь.кі монарх.и стали рє:през~нтантами не ті
льки пслітичноУ, але й духо~ноУ ~лади й ~Амагали ЕідданатА 
собі. чест~, пк намісн.1кам Хр.1.ста. Ційшле до того, що бунт nр;J
ти Цlсарл Рі:а~а:::!ся і :кара.:: оп пк єрас:., і нідступниц'Е-rО не 'lіль
к~ за_собами СЕіТСЬІ<оrо, але й це!Jка: ного кодеJ<су~ Не нале4:vlТЬ 
тут до наших за :: дань .цС..сліджуnати орієнтальні та Rзійські · .:: : nлtl-
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ви, як.t спри:чинялися до та:кої інтерпретації становища ціоарл; 
для нас важливо т:ільки зафікаувати той rJ;акт, що залишився не 
б~$ вп~й~у на становищ~ Церкви і на східньо-европейських · тере
нах. 

. . . .: Цілком інакше розвивалися nодії на Заході .Політична . 
· ··· :.·. консолідація рахід~ьої Евроnи назОЕні в~.явилася у відновленн~ 
.. : .. -. ідеї захі,цньоримськ ої держав 14, . першого цісаря .якої - Карла В е
~.'.' _._·. Ликого паnа ~оронув~в у 800 .р. · Ініціятива Е · цій надзвичайно 

.. ·· в'аЖливій- історичній події лежада безперечно. в руках намісника 
·. · . Христа, який таки~4 чино'м ств о рив nідстаЕу дJІя св о єї майбут нь ої 

· про-еі)(Nо~ · tсто]JJ!Чиої ролі в · св· іті ·. Настtи?nен·яя Східної і Захід
но~ · церкви ДQ nре,цставників св·ітськ .ої влади JЗ обох випадках ді-
яметрал ьно npoти.nelffie. . . . . . 

:·· ·коли RОНСТаНТИНОПіЛЬС.ЬКИЙ патріярх ·У СВОЇ~ боротьбі 
nроти Риму - мусів ... q_nертио.Я на авторитеті східньо-римських ціса
рів, то римсьниn _п~nа · длЯ пощ.;1ре4ня ·- св аї х _політичних -вnлив ів 
творить західньори.~6~ЕУ імп~ріюl~об таким способом також відби
ти·: настуnи усяких. Е орогів .. Це в -дмінне відношення обох церков_ 
до · 'Особи цісаря вnлИнуло те·кож на хз.рактер духу обох організа-

. ціІо . Латинська церква виявила ініцінтиву у закріплюванні ~в9їх 
позицій·, навіть nоши.рила _, обсяг своїх Еплизів; тоді · як Східна 
Церква, втративши н_а користь віза-rl тійських імператорів свою не
залежність ~авіть ва церкJнно-релігійному полі, відійшла від · 
активного життя й цілкосито потонула · .с аскетичних розумуваннях 
і практиці. Ці моменти не могли залишитися бе з D плив у н ~ з роЗ· 
виток укра~нськоУ ~ульtури, я~а ~ ці 4аси, так само як пізніше, 
стояла Е дуже близькому зЕ~язку з рел~гією і цер~вою. 

Киїеська держава з зазначених . з ище npm _ин підтримувала 
дуже живі стосунки наса~перед з візантійсь1< ою імперією і тому 
прийняла нову віру з 1{()нста_нтиьопо1!:Я:. ОД"І-іак, ц~й факт ні з .я

·кому разі не· стояв нр перешкоді так само {)лизь:кому кон·гакто:uі · 
з Заходом Р.Загалі; а з Р~мом .зокремао· На :: крвщим доказом . цього 
~численні ПОСQЛЬС!Dа, які nриходилИ з Риму до 1\иїІ: а, г.·ут зав..:.. . 
жди ~находили nослу~ у Ееликих ~няаів 1 як~ ~ ідnозідали на ці ві
~ити подібним.ц дипломат·ичними кроками в - Римі. 3 цього ясно :еи
ходить, ЩО наш-і предки, І?ИЗН8ЮЧИ СЕ ОІО церковну залежність ЕіД 
Конс~антиноnоля; з другого ~о.ку,не · зр:и ::.~аля із Заходом,а навnа-:--. 
:ки, старалися Еключитrtся Е політичне· і культурне життя: ці~ої .t'EE~ 
ропи. - Одначе поза ц-ієЮ :.:иразною _західною ·, орівнт·ацією киїЕських 
воло-даріЕ, E!IJIИl: ... сх~днь,6го с;::іту на Иочатки ·нашого дy:x.ol.?orQ . 
життя · буе · дуже цоrажний. Це тим· бі·льше зрозуміле,що тодішня. 
грець:ка культура охоnлю:~ала :;~ собі не - тільки r:іза·нтід~ькі . , · але 
й Еар~зькі та . Ьл~Е~~нс~~і елементи, а далі, що ~ ті часи Еона 
Дійшла r!J.O кулькінаційного_ т.: ерmка с .::.~ ого роз!_ ит_ку, -чим мусі ла ім
nонуЕати цілому ~І3іто:;і, отже і нам ·. У:ся · слаr:а і блис~ орієн
туі з~ "язані з р~m~ками г~е~ько~гелленістично~ культури, під~ 
rr:римуРали і заnJІіднщ::а.ли nерші }: ия :.. и · д:ухо :: ого життя на · заході 
май'Іее до ХІІІ ст-орі чч.я. Візантійське· мистецтг с ~; зразком для· · · 
З?Хідньоеrроnейських майст~і~, технііs ~ иробницт~ а nред~етів а . 
бронзи, оленОРОЇ кости j емалі поширює т ~ся окорщм . темnом на ~ 
3ахід 7 і · ми бачимо йQго .продуІ<ти :: па~отах · і церк:3-ЗХ не тілЬкИ_·' · 
старого . Риму, але · й у R~меччині тq Фр~Н.ІJ;і ї. Рз .: іть т ~ з r ~ мод{), 
себто крій ·~ ~деЖі ,~ . · .. жіноч~~ - ·rз чоло:е іч,ої .): · здобугає с о.бі через 
сіціJІіЙ~І:f5ИХ норм~ні.] Л9Тl4НСJ:>КИД с r.: іт, · що під цим поглядом ли
mи~ся ~ілк·ом nозаду. ·_Оп·о~~ іданн.я,каз!<и· ,~nоУ.рифи із с:-:оїм таемнІ~--

·~ --.:... ' . -'":' -- . __ .. -~- .... - -. ~ _ ....... --

. :: . . "" 
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:чим - кольори,том, ~ ПБ<?ди .буйної · ~рангrаЗії т!ffіо:рять тема'і'Ику · се-ред-
·· ньовічної поезії, .· . Е.rіlJИРають на сюжет}1. ззхі~ньР~.о ~алярстn.а.мо
же тjnьки на- nолі .. фі:Л·ос<?rfjії ми не бачимо. та1<"оі. ак:rивности, б? 
·ця ді·лянка людської ._творчос·ти після •таких .D ~л·и-qnн_"·як Пл_.ат он 1 
АріQТотель, мусіла в~~вл.Яти спадкові тенде.нції: , .-~ стоїки·, та 

· еnікурейці. є тільки слабим відблиском давньt:і:і: 'с!Іави. NІ.и маємо 
.· враж·ення · що ще nізніше філософія· ц-ілкоеито ~· в~рат~ла ·охоту ·· до 

7 • • . • 
· самостійного жИття; а обмежува.т:зся т1льки на ЕJ..ЦТЕ орю:еанн1. ,ре-

·про~у:кції минулого, ·лише в : іншах ф~рмах. На .~і -~ц_і · тв ~рч_.?го ми- .. 
_·слителя з" являється ко~ентатор 7 якии не дб~і~. П~?.: _дос~1дження 
найглибших загадок · буття, а лише ста :ра є r:гЬ<.;Я: в ;l::PHO . Еlддати . дум

. :ки у"ся:ких ПiTai'Q,Jia 1Парменіді:в і .Сократів. nсстзs· -~раження ~що 
· .. - ТОДіШні nре,ЦСТS'ВНИ'{(И. інтелектузлЬ·НОГО ~.Ві.ту Е~е !1 тратили· .надію 

на здобуття: власними сижами абсолю~ноі прВ;в,ди,.'~ · чекали. тіль
ки на об" .явлення її згори. Раці оналіс тиЧниИ .·~-е~ен·т, та;{и.~ ха-

. рактерист~ч~ий .цля . захід:ttього· епос обу ду1-іа~н~ 1 ~ ·~ра ·:у -з семогу
чіс'І'Ь інт~ле1<ту t шо була - nанівноrс т~ Греції Е добу _ кля~лцизму, 
зникає. і залишає м_ісце l;'елігійн-омv сЕітоглядо:ві У . схі~ньому за-
бар!! леf{ні·. Гол о".: ни~і npe,il.C та? ником цього. '. релігійно--фі~т,·ософі ч-

: ног<? ·симЕо~ізму . є .Жид :Р-іло ·з . Александрі~Jя_.j<ИЙ Платон.q:еу: науку 
про ід~ї .зr: "я;зрв з ·уявленням · про Бога · Е ·жиді·.е_с_ькій літературі • 

. Не _ зт::ажаючи на те, шо фі-лософічна думка не тільки не 
рОЗL-ІИНу~ася·,Як слі,ц,але;на::.г.аки, . . r: ІІіЯ~ЛяЛа· те~ден~ії · спаду -

.. все ж таки не _ мо~ва 'заnеречJнати:, ше духо1:· е . ~ио;rтя старих . візан
тійц:.Lв ішло r:·r.:· ':ЇМи ·в ласнJ4.ми . ориrіналь ними · ш".Jrяхами о І 'І'е 7 що но
ни · стЕорили 7 не · було тіжьки М8ЛО~ажно~ причіnкою · До культури 
клясично~ старорин~. Побіч грецької й ри~сько~ літер~тури ~ по
стає Б ізанті.dсь~~·е n.ИсьменстЕ . о .. як цілком но?ий тв ір, у -.якому oбJL 

· єдналися І~ оДну . СР 9єрідну цілість грец'ькї ·о} р~1~ські ; ·хрис·тИянські 
й оріс-нтап ьні ел е~енти о До~і:нантним ел·еr.1ент ом бу ла Е се·.-· ж таки 
грецька склаДоР а_ части·на, побіч яко~ ·:.: ИС'JУ пають як друг о р-ядні 
я::~ища чужі чднники, а· саме: римські} орі,єн'І'а.и:ьні й · іJзрr:арс:::):кі 
/слоJЗ"ян. ські тн г·ерманські/J · що крім ~_вqєї участиЕ · ку-ль .rr.урній 
Тl~орчості спричинилися· також ·до моральпото Fідр .одження · . г·:Dома-
длнстЕа ·й ма~еріяльного скріплення цілої АержаЕи~ Не ЗЕаі~ючи 
на. цей чужиj доnлиЕ 1 ··· про: ідну релю з.ідіграЕали ~ее _ ж :· та:ки гре
Rи,х~ч _ Е їх · жилах не було 'Еже jагато старогеллзнськ9ї = крови~ · 
Вияви . самоо. тійного'життя :• межах де.р"f(~ Г.' НСJ' _о,чи ц·еркоин ·ьго, чи 
миqтецького жит~я, ;3истуnають перед нащими очима ЗD9жди·. :е гре-

цьких .формах •. · . 
·. · Ця ноЕ:а ~ ізантійська куль'rjr.:gг : .. н~: ;п.иmил..~ся беЗ rnл.rt~y 

на. сло~"янські етнічні· · груnи-, які, 'l'іл .ькИ недагас з"я ':~Илися на 
C13lTOJJlЙ арені. Не . rtід:Лягає сум.ніr у,. що _ ст~ро.укргїf:ісЬка · ї пів
денносл.оЕ"яЕсь:ка духог.ість · сR:ладе.ється _ з: .елем~аті-::: цієї ··схід
н..;о~имської культури~ Однач~ :_ .. час1r:. кал·:и Киї12ськЗ · д~рІ.t{а::а у
І<lйmла ::! бпижчий контакт із Віз~нті~ю . приИнягГlи :з;:ідти ·христи-

~ • ... • 1 
янстЕо, цеп грецькиА с~1т предста ·· ляє~ься нам?як · ужа згsдано, · 
не як одн~т~й~и·~ ~ір, як ·кон~Л!·~·м~~:Ра~~-: _я·ком:у д~ют:ь pi·lHi 
сили. САрlИ:Цl 1 а;r:>Rб~,грузини, . р:lЗНlЩО ~лоп· ',ян~Іі а м:l!:ж ними на
сампер~д болгари, ~ здобуr.: ають собі поJ: а:;r:ні пооти :::1 дЕ[І:жаЕнqму 
~nзрат1, і: · а;Рмії, В· . ~;Jtwiвt ·?TPt~Цiї 1 т?рГіr:·лі тq · пp~мr:tcJ!1J 1~ocтi, 
l здобувають хоч нз короткии час, 1 ц1о зрськиJ пре с~lл. · Держа
::з щораз більше окупчує с:)ої сИли · :: Нонстзнтиноп.олі 1 яки jl тим 
с~мим стзє притягальним центром для різних на~ іт~ ~ іцд о лсних 
племен. Старі культурні осередки, як Антіо~ія, Гіsраполіо і 
'J.r"д ::~ с "'а о о · · б · .u ..., .• п :.2 л 1 :? тр з -.ают ь с :: о є з н ·1 ч е ння ) а :. с l :1 г ч т сТ:! о :;,. па -
м" ятки. мистецтl:'а М[lНдрують через Бо сп ор, щоб ·т. :з.м Г1рикр~;r.ух· ати 

_.."..--

... --··- ...... -- -- ~--------
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храм;И і палаци ме·rрополії. !1арал5льнс з LC~I·f!. пгоцосо]\~ у В~Lзанті]: 
Г·ОСТаЮТЬ цілі кзar.- · -'8JrH З тrужим ·:iaCe.JIOHRЯ.\1 7 3р3(І•Jf:..і<:.ИМ 1 С1-:_р:і.йr;ЬК:И.М 
.і слов,.я:нським. і це мусі.т.tо вв.t:..лас ·rи. св~.й BJJ\b:rтc}'. на нее ;,ки·rтя: 
столиці дер:~авИ .. Отже туrг у межах с:хід1:~: орА.м:;:,l-<:Оі ;v.\:~р·жаїЕ:. відбу--
вається та· сама змінаі нк;у: ми мо ·к~мс; 2з.аво:1~ит:н у Jах::.дРьnг~Амсь'Ко
му qеред!lЬОВічч:\. .. Ст-арг. цивіліза:J,ін Ti30iJ?lЛ~l гі,:!.л:::-~:и ::12Г&ЛLНі l)ЗМ.
ки, в яких r:очинаюrь діяти. чужі· ччнн:і:ки ... в оча .ц~.1.~е 'І .:! .. :riJ::~и зо:В··· 
нішні форми, які наповнюються: ··'варr:с:~рсь:<.Н:·:'' -:?1\·Iic·:-:o~.l,, r~оц:.:..кг ім
nерія в ідігра;rа н& Сході 'І' У саУ.у род.r~ ~я к;1 н.з ёахо~~і · · n arra і Рим-

. ська імперія; BO!I:V ... тнор.v:ли ту ~ищу силу 7 яка мзтrг :::о.вт~анз:я vб 1:Сд
нувати рі~~ні розбіжні ін:;-ерес.и z Т?ил.:sи ·в олі ·\.~уж~х п:r.енєн j_ за--~ 
родів .... Ь.ле от~хь і У~а:рактер ц:: ого n~;оц(~: .. у '}_ ;;а,:..-о~ ~~.й"~'-іЩХ христи.-. 

янСьЕого світу не були однахові,н8 що м~ зж~ Е~3~~лz р~ніщG~ 
Прийняття хри ст· ия не т:sа вик.rr~ r{.'J. .•І ':' в tJ ли.~:\:11 п :::-;;~;: '.)po·t' у жи т~

ті КиїЕської держави. ЯL< оіД:)У.О: нot:n. I•J .. f:HJ. н~; ~-1~7C.1'lJ:..Jн; нт~огось 
силвного опору J. була с:покійн~) пр:_..1.1інята ~;1иро--':.и1 .. ~~; ме.с:с-н ... н t{ё1.с-злен~"' 
няоЧому це так сталося; можемо тіі1LКИ 3д:-.;rадуr!аr.:'иен. Азто:ритет 

норманських в~тажліЕ сеJс·д насечення су:2 r!·at:\::Iй ЕЄJrИІ:<- ',І''А:~щс ЛІ-~ийсь 
опір проти нього був не~~сл~мий. С~іднє zPJc~и~gcтoo було зже 
відоме на наши:.{ землях 1 а крім т ог •J, ·?У л. о п с~ 1):; evl ч еЕ с г ··~кс~ сл о~. 
в"янськими елементами, що у Еел~кій мір~ ~~р~чи~/пося ~u легкого 
ЙС·ГО ПОШИренн.rz .. На~~ешті ·г·оеба · П.Ї.ІІІ{l)ЄСЛ:j'L'И-ІГ\:.J н:.J5G. t::'~Y~~ fiK ГО'І'О-.1:' ..&.. .L. • І .!':' 

ва релігійна еЕ с•ге~v1а з уся:сого nогпндj c·t ;)Я.тsа д,:-~.r:є:п~.о :u.-.~.;~·~ вj.д 

доморосло~о поганстт:а. І ЯТ\':ЦО з:;>озумj. І-ЕlП r~іє/: "С:~о1~с1 І!ір"Іt:ц не .r-:l·Jг-
лo бути Е lД -.: .і.h~ОГО пот:rатку ГЛИбUКИМ, .'JДHdt: :E•:CJ :·:{€}! Д~ · ··l~І{~ ЧkИ M~J.-' 
і 5 легкі(; TiJ ·~ r~,'G е рди т <'1' що :х рис '.СЛ r:. н ст І: rJ ,(1~·3. s ::~.:.о ~;~~-· од І .. !~ 5. І\():~ (j к : (::
тичних норм> систему космогuнJ.:-:=~ по1:ну би:v!О!<у :_т~;у·урr:l.ю ч;- ·І:а;:е:Ш<J.'і, 
літературу 1 . сесто опо?ідав:-<я лрс r.Iou::.. -~~·да ::кі ~1є :v~ ог·л~1 лишигт·и~-
ся без ЕnЛиву .ra п-рУІмітиuн:t. уми .. Стзре ~Jог:Jнсгrl::с:отпопр:J.JХ;а:спи!)З·--
лося на стс.рі трад~·rці==: f1 бvло a:.·!MilЗJ'l!ЧEt-~ на-;..":ідоА'?.. CI3e~~:.'lZ I:<eQGJI11-
ми сz:ятамн. з .-)"язанtt:Уlіі з я:~иL':З!-.·1;,1 nj.;t::."QOЛ!{lt с~·~:.гг.нч. я . ..:і ~дещо 
змlненlй формі зберег.писл icHl~iY'.·J по hЇtн·:..шЯі.й ,'L·/:=tlт . (;' С,т:-.1!:-іЧ є :г~е n:J
ганство 13 cr:cii.x при~-:ітиЕн:их. фор~-~.~.lх· Н(~ M<JJfO си.1~з. :r<і:-~! ·~у.Q:{..:о•ги. ~ 
новою :релігіє;ю 7 я:ка попри це маJ~З ще Н CIJ_дr,: _f.J~i:·л·:y Цt:}) _·:с~.зl:.}3 насJ;і-· · 
д:'К ЦЬОГО Х:р.ИС'l'ИЯНСТЕJ дєдал·і 3,ІТ,Об~!і:ає :IO~J.~ П~ОJЗ:ИLП-~1~ 1 J. 1~ l\.ИЄЕj_ 
і в інших міс'l'ах постають ,::;..:;л-v1чгuі сЕ:я l':и.ні :.C5ti і?}і(; СЕ<·.1Н~1 сн оім 
:сиглядом Бикликали подиЕ з боку "JР()~ТО..-П{;;7~дя '· Х.:;>l-'~:-.·~ияне:ь:t:і .їІеrен
ди й оповідання захОП/і:ЮЮ''l'Ь народну tап'ГЕ~_і:І> :L <..::Ір~і.:r::. нв:ю·гь·.~я · до 
по nтання но'[)~т.·ч ·г;~,- l·-~ .А <(1 ,_. -~ .• J!:' ;·•· ;,, ?;· ·, f-;• ,:-"'..r ·".)1"1 -· ·r·rr. с. u - .~.."'~-~ ~.Jp ~;) J •. .-~Kl.J-LM L-,.k1:X E .. J v.J....,,.;,,.;,_ ___ J_,.!..).""'l'ё. .... C'l, ... .,,.t ~• Щv 

ОДИН :W.OM8H'I' дерЖtН3НОГ:.J зна·qзНЗЯ" У Б.З:..-J~~lЦ.')?~ : :Р~·J.С'І'И.;.;:_z_і..З8ЦlЇ 1-UJ-· 

~и,й держаrниfі організм наб:и.рзс лрз:.: t'pO.~·::~~.l.UJa~;·;::-"":. :...? !<с'і :l.?'i'Y:Pп~It.Y 
C"L:iTi> і ЙОГО MGiilKcH~цj К0"9і<lС':8Ю'СЬСЯ 'УИМ.И д·.:·б,;.ї~;о..1::-J. 1 Я~: · :. j.":r:,: . .::.,':'&,Jй-: ' 1 

межах e~ponefrc:r кої ц:и::..?ілі~аці~L .. Крі:-4 т:::t-'J .. ::тp~7J~ ~ ~ -~jrJ.'~'Я ;!О.?~JЇ :релJ ...... 
ГіЇ М3Л0 ТТЛJІ Н8С -.. 1 GЛ'1Ке ~"'...:JOЧ':.t;p.}"·· с'} З -'чйfг;-- ~.,_ .. ,_. ~· .-::.у·1 ··~ 'T'J:A.V ·rцо ·~ А .t-: :.. .:. _ "" r - . t:... J,. _: ~ l1 . • ~ - ... _ "'J _ :' \.. .....,~ ..... J ) ... .. ·J ... --~. v ..._ "' ' ~ J 

Р.оно Еlдr ... :ежо-~?УJ~ало наших пред:кJ.L! :.:::.J.-.1-, ~}J.1JJ.!l.::! ! .. · ~ :.х. :)~САП!...;~:.ко--азlдС';)КО-
го о:: іт~І" -:-Іерез при-t~-:Jстг,,,т·я ;(--n:lj,-. rn;,lqHr'•'. ~1 -..-n, ''·-·J-1 :':! '1:"~-:..rгт,< ,...J ~-rрпет.:r~-е", '-1 .J.:J.~.Г~- ....... ·-J::·~•v,...~~: ......... . '-'---. _._ ... _ ....... ~ Jr.J.- ~ ... "J._ .. !'-'.~..u.J:·, • .. -l ... "-1 __ ,. 

гами, пол о::~ ця ми 'І а п 2. з Р.. J.ree а тз ·г г:f-'arv:и ·~·1·e.;J. 1'1 ~: е~." ... v.т:.;.L_;"::•:: J. І~е ~ ияп ля·~ 

є ть сл саме пі еля пас туп:v 'Га тар сь к \)~L ·)};:Д ~-r: .. Рз ·r.:; ·;~ .• :!-, ~iJ :)ТJ.l)cJ. Р да ., з з.п GIO ··· 
.. .. ) к . , " .. ч. .. . 

гали. краlну, · ;::;::~про~~.gдили c~lfl дир1.\.а:.· н.z~. I!(JpfrД~):<:, ср1.1=г;-:;:о22у ··~н::;";~.-

с:ьк ~-:·12 у систему: ::дна:;t. І-Іа ро ~P:.J ої п ёИ хі :с;:_ _:- {)ll..-·. Рє· бу :;і ~1 :f! с::rт. лі. ~~]\.:і.-· 
ни ти. Ті.mь ки за п і~~ :ні чн OIV:Y cxo~~j- .. ~.:: (;~;,н:· ] :1 j_ 3Р] ~.і~ И Т·1:о с;:: -::;~ т.пині .. 

. дох.одитУJ до кро:>них· з:">=:яз'L . ..:7! і\.1·•·;.t , П'')1.. .. .,.т.l.'нJ~1" ··,~ ,,v ·.:.:;-=•c:•·"< ,... . ,.~,1 ·і •r<:~•·;с·р<:ь' --
- ..L ..... r" ~-- ........... JJ._\1 СА.--и ., . ~ .... ... JA J- ,.., . ... .1-..t.~ .... .... _.r... .... ..~. _.. .. и J. ..... .., 

кими ханами; слід:и цьот-о з:; 1'язн;у ;.,н;ж!.::.~;) п~·l-·!J.~'{trт.-: ~, . цj_JlC:i·-1) О1::Q--
собі думання теперішнього роз-:1/:о~.:<ого вn::?'JA.V · ---r .. -, .YE}Jrз ·J·E:!. ·l.}!ИО'.і .. '.Н·· 
янська :: 1ра бу лR r едикою п е :.)ешк од ою ;-~тzя j? :п-.rr.r<.- ·.і ,~.:.;не. ці Cr-I'::J.~r~i з з··~ 
ції нас e:ir ення.. ~ · · 

Не з: .. ~ ;з ·:-::г ючи :;...ra ці х ~;р.и сні м ':J: 1 t: ::-:'!.'<~ , J'. с>.'"і І'~ ::;.::.:: у~ о -... u_j_ :зи(; lf·y ·-
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· nають сьогодн:;. з гострею :-\.p Jrl'ГИl:oю тогс '1J3l<.'Iy 1 щrJ Україна прийня
!!а Х:рИС'l'ИЯНСТ~··~) Зі. СЛ.,) !І :V .. Я _; rї ... ' "!) '_:_ Eil11\3 ЗГВ.J;:У П Є: ~1 , .ц о RО}lІ.НИЙ і-н

ШИЙ н.з.род в нашо.~у поло~·~енні І! .:(, с·голіr:'І j_ піLсЧ oz. тим самим 
шляхомі що · ~ :й нamj. предки .. Сього;~,l-lі,nісд п ТЕС5Г-: олі'l· ~-rьої історії, 
_розгортати критику подій 7 я~і відбува~ися в ~6Е оім ізшях умоЕах, 
не t.лає :вeJП'lKOl'O ::r;аченєя ~, 

В стилі '!'одіmн:с,ого чаеу було "Те, ~а l'.ул~ тург Е rr:и:рших 
розмірах моrла ро :звиватис;я лише після rтри.:і::.я 'Т тн християнства .. тє 
саме б:ічимо і у Е3с)де першими носj.ям~и . купь'і·.vрнст·' пoc·ryny ста
ли е-вящени~<И й монахи, шо npr: ~im~и з KOfiC•TaH7!,:iiOn ·: л::: і щоб nоглr16и
ти х:рдс'l·иянську віру на но.а ому r'~"YE 'ri, Для на-(; , не п;:tкз-е о знати, 
.FІ.КИ1іИ шлахаN>J1 Lifu)l!1. до нас ці куJ:ьт;у:рні вu :·:п1.r,и 1 ЧVJ безпо()е:редZі:~о 
з І\о~с·.Рант.ия.бr1~Жn ~ чп 1 мо:-ке J • за посеlУ~.r;т.;г.цr;,-;:_. ом· • ..:.oJ~r·a.f-~ rj~~ .. lX У.1.а!!2-
стир1в; джepeJLO~J L\':11'~ ;;nл-:r:їЕJ..з .~іl1Шаєтьсн з~·с~;~1~ :'Є ... а1.є ~- :ВJ . .;,ан
тія .. ~о nо1:.·~1ТЕИ наІ;Jої к .ульr:;:урної тнорчоn rt'И t.yr;J)HІ. бу·гн rpeцz.кo.ro 

·". nоходження - це :рі 11 з ро з у міJіа? б-о rc о.ли ·s е д\-s.к::. І<.:1я: зj. ; я~ 13 О~їІ одР-
мир ~ · Ярослов, хотіли сrгавити в Києvі Ее.їт.zчнj. д "·1-·~и Б:) .'f. :і, ~·о :вони 
мусіди спроЕ~ .. джуваrси ЦЛ->1 цієї мати г:рецІ1~их ap.І.:il'eE't' J . a j_ май~ 
стрів" Лише пізніше) к . .r.и пот:реоа Е ц~1.х фа}:\~зих :Jи. Jiax: о·та ;ra ;:.у
же велv.tК ою і КонстаЇ-Ітидопіл:ь не мі:.- .rrr-Irt~и. ~:х у ·о ід.::тов :t.днjJ~ кі.Іrь
кості ~ до Пl~аці притягаюr.~.,ь і місневі · u -":JJT'li .НІ<} в и к.о: ~ ~;rзз;:rи. робо-
ту за згзда;rегj,L.р.~ намітzеним п;rппом~ сtд-:-: дj' 'f.tє часто в деталях зє.
стосовуваJ;и :: 'дactJi ;::умки~ чужі .цля · г.~се:r ·ь-г:о.г~ сt:і '"rо.r· ляду .це в тис
кання ~·лісцг"Рих в.лементі13 j : грецьн:у з~t}xl ·J·<: ::~тy;}y u .лі.r~н~ не ·гільки. 
в "''Yr\Q'Q3H• .,. ;.· '' 10К~8Х с•~<·· і ~ 1 ·1~ --r-т.~~j· ·•r>ct !\., .:..> .. ~ ..,.r l~·:-:1-iJl'l." 't1~ ,-.;у~.,- 0Hf"" l"•L .r:.' А.. Jl;..f). :.. ...... .С ..;. ] J~••-· '- .....( . J'J.J..t.I JI'.І.;.д._ ,~l .o'l C::,І1J.::O.·- , :..,,J, •,JJ .• ~·"'· -d'-·-- ,~ ·~• 

бу ле·:- й~~rд! j ~.:.~о 1 ще. с~...Е!ьн іц~1 т..: дерен r• r::: ~~ ).t.~. а г .\:.і. ·~ е r: т ~(р:і.} }.\ о;.-~и д,~1н 
будіЕниц·rза д.В?Е-~з;?яно): цср1сЕ:и не :ве:р·1 о 6уд·) c.cpoнa,n:>Eyl'a1·~.! дор.-; ... ~ 
гих ч1жих мaJcrpiE~ а пр~~еде~н~ цих_робіт пер ~девалL ?Ео~м лю
дям •. Число це};.. r<:ов :;· .Києв:t. в ЦJ. ~-:зси оуло п !.-: О;~. 1;:.о.-лу ~;;а:-з J. дуже nо
Dажне .. І\оли в:до::.1ий німец~кий хропj .. :::~· ~Г.і·? м ?.. ;. . . подає ]~х чиол-:: 
бJі:из:)к (: со-оокЕ~~то Лдом Б1"~емене~~:!/~и J-іг.лі:хvє :с ::. а~ 300~ Cl! c j: .ї!jто-.~ І .!::' '-

nисці nодають чиело церказ ·:ое; ~- ?С~~ Яr :щс цьоr-:) осrая нD ~):;-о чи·-
сла не будеУ;о оспорюr:а 'Гl·~Jто Е се ;;.: 1'а:ки м:fс.:.-РАс ·r.r::-н.l ~ Я'І~ти.щ :·, ці 
церкr:и не були од!Н1J<. О2 і 1 що дернzзллз.і ,{l)~~и · ду'т~е ;-.tа~1п.к ~1оз ·~.1ірів 
Ота РИЛИ Ч2СТО ІГр0'1,НГО :,А C,,U:I-10::-'0 ДrlЯ г Я:К :z:~~,·!'E~7 ;• -: :рИ:і І Н~:ену (;ЗЯТИМ 

для охорон~: яrсогось міс'l'с1 -еjд гріз.nої небf~~;г .::~ кл ., ;-; цих дереr:нв
них це:рІ<ОD роз:еинулося ·!Іlзнj_ще сRоєріднР Y.t-\:JetЇEЗ!_,:; ~(; Ц€J!СЕ~rяне 

буд-і:аниц•rfі- о, ха:ра:кrJ.'ерхіст.ичне .ц;:н Е-?. о r~j. ,.п, ни~:j_:m;· ... } JJOP.Y .. 
Про ро:;н:! Jt1ток скульптури нс:1 HDТfi~їt .t: . з с ~.1.~л-v~ л е1~11 є чи можна 

гоz.~орит.и) з тіє:ї просто:,: .пrzчпни}-що 1-~:и не має -.1 0 ,:Т1 J.ія ЦЬ '.1 l'О н1-
rf. • , ., . ,. Е . 

яких даяих~ _ ~з~ури коне~ з орон~и~ як1 ~сл1д~~и~ ~ли~n~ некя-

ЗВЕ ПОС'j_"8ЕИ'І'И перед СЕ ОЄЮ палаТОЮ 1 ,f.і')'?З.ЛИ.СН Д·:J Ч<JС• :і.:З "repO ~"I HJ' 
і є, Ьтже,продуt~том чуного .Мі·:ст~ц·тг е1., 1'а~'. с_:ам:> ~apr<:J'_ti{-:JГ-:д r елй!сих 
князі?, зокр~ма Яросла~а Мvдрог оJ 6у~и ·~ и r оrоьлені ~бо u ион
стантино:ао.лі, або :! JIJ<oмycl-J j_:ш!Ol'.~Y OQ ·.;l:;.::.~rкy :c~?r")~J.: I<O::t. :~уJrьту~ІИJ 
але ні. Е як ому :рз ~і не 1:: F.:иc"J :1. о • 

J:на~:ше стоS>r· ь c~-r:PaEa :J ~t.з.;-r.\7RC''ГE\) :,: -' Я.:>~ ~ .. . oзtvt~·l \) початку 
було '!'..::У.-: грdц:.кого поход)}{ення .. !l'!ОЗ!.:"1:t .. ; (.и J. :.:·~р с: с1~ ;,:і. ~ J С. фJ. и еьк;:>г~_; ес-
бору ЗQХО1JЛЮLОТЬ :-<:О.І<ЕОГО о :.:: оє:: Ю З ~а<:іНЧдЕОІС; .. ::" ОНІ\.іt~ТЮ :і. заr:д.:рту. ют~~ 
СЕ ОЄ ПОІ~ СТаН НЯ ТИМ С ЗМИМ ГІ; r:;цт- І~И~,~ ~-h?t Ji· (; TIJE·t>l ~.НІ< l б~;ГЛН ·І' .З ОрЦНМИ !А О-
d9ЇК на ~{9ході,~Іи п ПаJн~рМ(J 1 чи в Монг-~з~:l ~ -ёtи ~~ t-: .. ) ;~'.: 'f'Злі сг .. Мз:рк':l 
D "Ве!е-!J).Ї~ Ма~іотрі пізЕj_m:·l.Л. т:;_;.: _ (~~Р ., :J ~ ~:1 !J. E УІ -r ~- -:X-.fii століттн 
теЖ :Е:ИЯГЛЯЮТЬ дуже ?ИСО:<.;lЙ рj_гз~-1::)~ n·Ьн Ui:.. 1);\~·v '-· Т>~:б[і · c rr~ :-; ·oд:V.TI1. 
інт ~ еr·ни Н· \1 Qi'A єн т а ,-.r;, ме І<.(' '1 ~1 · ;· ~· ,....,~.) n ;· .,. ;.> · ,~ 1.1 ~ · ~ ; -' :=:! "<• ,, jТ/ 'ГІ У>,.._, ;J7 V; :н ~, -· ......._,.!:' "-' ,.(..1, J. . -VJ. 'J ~ owІl.AJ.,. ..... ,.,t._ .. _ ,...,J.\.;t..J (. \..J... ~• \ .. _;~ _. r ..._ ....__...t:-t,~....,...._j ~"'t• ' .......... ~_._.:).f.-t,t .... •А 

n иси. 3" (; m \ f ' 1 : ~ ють("\ \-Т n5:f тИРс::.,;~;! '·Ч1 •r о г чг) ,.. ".1 ' v--~ r .. тn .: ~ ;,т '!' ~ 'f'";7ТО :·~ т~· · 'r• 1~ . -~; -u ""~-.. ... tl J..- ...... J . ~ : ... ~ • ; • "' ... -J.ifJ. •• 'l - • ~ * { • '-.І "-• 1.. ~J{ _. \~ І - І(·-~ - tl J_;.. о., \ ~ - І "'.) [\. ):;:J t • 

їнські 'l·~vсти -;o:-t~v!J.·c·•r't. r·''У1~ , ·т·~к:~,..", v ..... r · iJ..l~І•'\;·1 - ; -r,.,:l ..- .... -~ .., .. д ;'. 1 с•r-кчv д '- .,.1-.j. ... "' о !J'-"W.J..:.f.&. ... _ ... ...,<). с./ .,_, -- . ".,; _ .~ l ' \~ .... .. ..:..• ~ -· .. 't. '\. ' ..,j .. -. ~- .. ~ .. .L" .... 

ц~ркоп теж можна c7:.?e:pд_:;lr1'11 пип .і.льну 6і.1-іну :::о,.,.' -: : ~:. J:! ~ · "t:- : · j.з·:: I. T·.i.J-



ські з~б:r·аження :іОВ олі ВТі'іс:кают:ься міоц~·ві PJre·м_,Jг:r--v.....,~__:~"\... .. ,-~1-~ 
у п;~м."ятк~:tх пис.ьме_Н~lТЕа побіч ~,тар ·:-сл~·rt'~.янськ.:~ї мcts·E. мсІКн:~ с-т~:: .. ;~::_:-
дити дея:кї мuв.ьі вцл:иr~ и. , 'ї'У бrtJil · ного не.~елення 1 то таки~ <У1.н~~ :1 :І~ 'J

цсс !~i.ЦG;y.BSt}TЬ~·SЯ і· ·.: 'ТІЛЯС'ТИЧН·ОМУ :v1.tlO'l'&ЦTBi 1 Е. ЦЬО_Му ЕЕП' ;;ДІ<у .. Li 

Mf;.JIЯJ!CT:Зi ~ Це ЯЕV..Ще. МО;К8.МО .. С'ТЕе~·ді-1ТИ 13 ділян-ці 1К9:5..0Графj. ]~ 7 :~' :~, ... 
1·р··tдиціцми віз~Ьтійо:-.ксгu ·.е~іту мали ха:ракте_J· G.~~з ·.r:;~актнk!Н і д::::!·
мати\~Иий;;.lК і· та :_pe'лiri.F.i ,:oC:p.asx якої ::._на М ' ~Лй пл· .етично зобl·:~ '!!.У 
::: i'1.'I.'J.1. •. ·· ·GД;· аче, сло:а"янськ.и,й· · anuciei ~умання, _ Який. не захоnлІ::=а.:осs. 
аr:с~r.актними, .відіу;...:г:ними · :nі,ц .життя сцекуляцінми,мусіZJ ..!ПЛАНУ~' -": 
і на ха11аRтер цієї · ·..:іеантій-с»кої j_коног~.а ~ії Р..а ук:раїн~~ь1~их . 2f~~}.;~
ляхj л~а згодом ~т;vа-rила с~ої ::ор::зі ... ~ні приt<.мети,за~:rаr:_mи ::і/~П СJ- · 

· ~ідноrо україноьІ<ого кольор.w1ту.. . .. 
. JІк уже ранііІа зга.цаво,Gхідвн Церк!:!а·,.-.:трат.пг.:··и о.! ~--ї поР:.-~-

ції на корист"'.3 t::ітсь.кої лад~і> !.:і.ц і.йш;r.:.. .:ід гром.-:J.,цс;::,:ког ~?с;&~r~.:я·і 
Ц~ЛF. ОМ Г: і.ДД8ЮЧИ~Ь d ске 3 і .. 1~UГМ8 Т "'1ЧНИ!~ рО ~~уму.: 3НВНМ. о:Ві.д;n ,о:: іді:l!і~ 
м1.~цем дл· те-ких занять булА ман:..~ · ~Т~':рJ. 1 і.їІ\.:;. дуже r;_~идко пom.!..1~-:J::·I 'l'~:~-· 
он . на українсьІ<ИХ земл;jх .. .Літспи(;а подаrс':'Ь 1 що:: сам · 'МУ ~ис:і ~:_л 
мусіло· t-:ути Е. пuло·-!ині ХІІ QTuл-~ · 'л.20Сі. Точ~е чиоJ1~ ~х .дJIJ-~ 11~~u 
н .:.:: таІ<е :J:-lжл.лn3~t:t, нас більmt цік~·\:t:И.'!'Ь :{х рслп : .. · к;у.~rьrт>урн~М'! ~.сз~
.: итRу тод:і.~'1нь:>ї уІ<р::-.їнс~к .... ї дe~ .. S:f..t:!И.. Еай: 1 аRЛИ1 · іп~ місце :.~і~~ r~чJr.и 
мnч~;.tстирями займаs ,безпl:rечно, сл .. ::;єтна Цеч~рq1 к~ ~Іаг:р~~.нкз с::.·з~ 
І~а осередком д.ухо . ого і 1 ::.·о·.·орячи модерним .. -1 ~л:У~~н.1и,наrт,1ональrrо·-· 
го:ЕИТТЯ того пе:рі~)д:уn. .3 цього осзрtдку nоширюєтьqя к:ультура l • () 

. сій країні,це місц-:: стає н~НГJ'-:t си.м . uлом,. 'ид;~~1!1.1..:L -~HI~:r-:o~~: ::;.а: 1;,~и.
мої F.лагол;ат:и ~~ ласної культу:rи~ яка псширюється на :ест , нal)'.Jl'. 
..:· .. ле rryт Tpt;6a. пі:r~<р~слити рі~нидю;. яка ~иступа~ !~:і.ж Р9_б ,<?то:<> :;:. ·j,rr
нix і західні~::: ~наст~-rрі .. t1 ЗаJ".ідн:.оu··гопе;::ісьRі мозахи., :3Гj . .:_r;нс: ~·~ 
с~~ с-=~ю ~рисягv~:~ ·,.. hз ·с;6мУ·ку алися Ht~ самій тільк;,1 · ~(JІИ';·:~і 1 Q п:раr.:::1 ··~ 
··али фі~~ичнс.. макЧи. пе;'ЕJ,.~ счима l:іц.:...ми;t їх клич: нс~рu , (jт JI .-lбC-~ ·~.:~.L 
1 самє-; ц .. .:і. з--:::і-tч3йна фі~ичнr-1 р~::ста; я:ку муоіли ":Иl~·:,ну' · ·а'l'Л ці ,.~)·:с ...... ~- -
ні LСС~И, Д~Г·Е:ЛЄ ЇМ МLЖЛ~l ·і(}ТЬ- у .т~ійТИ - б~3ПvСt;ред!-1іЙ I((,H~~2J.~ ':.' і. :1 
житт:;м, мати р(.,зумінr·я -~;ійонvсти, ЩL ь · LбИл ·-.. їл: сильни.мд у : сн:t~: ..і:1 
- ·с.рстьбі:. Східні MvHRXИ, ::ідчуд .. ·(:;ні :.і..:~ ~А:"rя,:.-сю с_. Lr.: ~н~-:ptJ.::: .. ... -
бе:рта.ли тJльки н&. ін· · tалt.:ктуальн~~ г~р.:.~, нr д'-:сл·ідл · пер-е_·зжвl.. · ~,·<·;;-· 
І ... tа.rіст~чнL-:r:ьлігіuн..__г'- xe.pR~т~:r;J. =~ідгук чи ї.~і~.з~г.кадtННЯ. nь~._.J· 
Н~СТ8. · Л'6ННЯ МИ ·~іЧИМ.С~. · -~ ';ЛJ.ГJ..ЙН.J1'1У ЛИСЬ:М;:;:Н .;Т~~~, : T....:LЛ:...l'J.·тiH:ї·J)".: 'ГІJ1.:
КТгТах, ·у : пр··~пv·.?ідях,. у · ~~)ук~1х 1 я:кі т~-.rнть· :.:lчат'--:t~ р~.., ~'-'.:Ат:ку· ~ · н.::·,....., 
l:it..Jl .. (., ПИС:" .. МЕdНСТ ~а,. Ц~~:. ДV Х Сх'- ду І: _р·з>мИТ~ИЙ Е: ОЯК і H;J.pvдlii ...,;-: ·"' i
.lf8-·HJЯ·, :він. з легкістк. nриймз~ :_.., абuо(..НИ й пе:ресуА:и~я:кі через --:>·9:.::< 
:r~GЕтакту з житт.ІІм>нJt'5.ир:.!1r·:ть у ц~j(.:MV світі. зели1~ої uили. Cr.lMd r~~: 
інтtінсивне зпйщття дvгм··Т:trічн:ими nА.т~.::нням:!h ~ез ЖСl)ТНvГu прг:tс.и."'n-1\..
гL наста_:.! .n:?НЕ;1 пр~:1.з:зелu . ДG п~:..стгння є:r:ucef'i> пкі: ·н.;-:rзrrивнс :!д,Jсп ~ 2-
ли на отанvвище Цеук:аи • .Ьле ь:·д цп..м пит::~н:п;с\4 не J;удемv jІJ'иняrно..-:: 
ДСJКЛЗ~кіmе, (:(J Ц~ Mu};:.e :;ути ПJ'd .. ;,M9!TlM vi<pe,\o1UЇ В?:.Ч€:9ПН(.,Ї студ,J..J .. 

Псліт:ичнt3 і nr··.:,вне >i<JiiT'rя :ки::.:а ськt.ї l>ус:и. rr;J?: само J:'С:3Б 1:1·3а-
єтr . ся nі.ц сидІ>НИ.М г:рец!.-КИМ впли:а:....м 1 на :під-::таnі прzнесен.нх і :· 1\~Jн-
jТантинGn~ля з7азків. Не тільки церко~не право,ал~ адмін~оrрsuі~ 7 
весь держа~ний устрій взе;руьа.Jпі,:;я на nги·кдздах л:.::авнтії.,. і ; . 
~:'улс пр:ичи'нvг:, насамперед, відчуже:~.ня Бід 3з.хuду ,а 'Т·-~:ксж ма:з д:_ , ,-;:.: 
:косяжні наrа·г::.1.вні ::-:ас.лід:ки) які :в~\яr:илиот.r .;} долі У:країЕ.r: під ч.є :; 
насту цу Т&'Та:р , Саме з:еса мvст ій не uте нон ;и;.;с ~та::р uy r~:paj~нcьJ: с.,ї ~~ ' І)·- · 
двч; л .ке ~:: и тв с.:рил сея 'nід ::::1 л~г= ,_,м Е і~:.::.нт i'::tcьJ< JЇ дiti\_::iuGTИ, : .:у л о І(Р •.1··
~ИЗ.LЮ тогlі, ~l в мимент ~ебезuе:ки 1 ксл:v: зі (!хс.д:у' :а.q~-уну.пі~ і :;;·;~и. т : 
'!а:рсь-:І~их. :h:)Ма,~ів, це;~н<з~,щu nі.:rкоЕ~тс потон.х.тrя. . я асzетичн:ій п~<-~ r- .,.,.и
ці,. н~ м~ж-:; на .. 1ежно1. жит?є3.(1J.ТНОС'ГИ, до :~ ес: ~днаr.:.1 !l п:·;: е ::. н:;.~_; f:5.111Г 
м:.я:. co(c:r· . .ІЗел~z.х і мазrи.х ".:·уот н:их :ки.~-rз:іD дтl~ко.л.а ·.~:ні~~~ мети , . г 

е;з.н :- ~·~'>срсни :хти.стvJrН.~ .тва і,.uлаu..ног~~ aa.r.vд.Y Еід ї:"у:і..1!-~о~1~ н.~ ~ е:.~~1~~~и. 



·. ,. . 
-ЗІ· -

• 
ЦеркЕа на Sax~.- .ці не тільки .~<.: t~ оrонит~ св qї інтереси. в ід на
ступу наїзникіn, aJie, н·аппаки 7 Еия:вляє ініціяти:ву., імnеріялістич
ні теu.ценції, організуючм1 .цл.н RИ.ЯЕленн.я власної sктА:вн·ости. 
хреотоносні · похоци проти турків,що сиділи далеко від Риму і 
ніяк безnосередньо не загрожували евrоnейськJму сг.іт~ві. Тут 
Еиразно Еиступав :різниця . між nасиЕністt' східньсї і актяРністю 
захід~~~ Цержви 1 різниця,яка · була nродуктом істсри~ног~ пра
·цеоу, але дJІ.я ма~бутньої долі Укrа~ни :мала кетастрофічні .. на
слідки. · 

n и 1' а н ~_д_;_ 

І/ Нормансь:ка і антінорманська теорія r:овстанн.я Ки.ївсь:ко~ 
Руси. 

Е/ 'Sнпчення християнсько.~ .. релігії для розЕи~ку культури. 

3/ Wo може кандидат сказати n~o пnлив flИЗRнтії ка духово 
життя Київ сь:к ої де :рже :о и? 

4/ Причини схізми. 

5/ ХарuІ<''Т'f''Оистика східн :~ого і західнт~ ого хри·ст.иянот:ї.Jа. 

• . . ..... _ . ..,._ .... ..._. _____ .... _- ---. · . 
... 

Л і т е р. а т І lL!!.l.... . 

Іст_о:ричні пrєці про nоч·ат.:<.и ук:раїнсь:к ~·;го ·нар о а;у та Ки!в·
ської держSБи,насамперед 1?. : лика історіп: Грj':Іевськс;г.о~ 

Щ е р 6 а к і в с· ь к и іі Задим: ~ормацін україяськогп 
народу~ Прага IJ4I. 

Щ ер б и к і~ о ь к ,и·й Водим: Нарис праісторії Укра
їни. Подєбради 1937. 

Л и n а Юрій: "Призначення України '1 • ЛьБів І~! 3<'1 

И к · о н ни~ о Е В.: Опьіт исследоuанія а культурном 
значении Византін · русской истории. Ки~в IR69. 

Ант он о ь и ч ~ .. : УКJ:'аїнська культура. Kwc лекцій. 
Реrенсбург 1947. 

----оо ·;оо-------


	10001
	10002
	10003
	10004
	10005
	10006
	10007
	10008
	10009
	10010
	10011
	10012
	10013
	10014
	10015
	10016

