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Цей твір в жодному разі не претендує на особливі відкриття, в ньому —
лише намагання автора осмислити набір деяких відомих наукових фактів, ста
рих та сучасних міфів, хронологічних послідовностей в контексті природнього
бажання зрозуміти роль і місце власної країни та народу у сучасному “викрив
леному” світі, який не завжди був таким...
Бажаючих володіти монополією на істину є багато — безсовісні правителі
і непорядні політики, різноманітні “офіційні вчені” і релігійносектантські діячі,
навіть бізнесмени певного ґатунку — всі вони намагаються спрямувати “го
лоблі історії” у вигідному їм напрямку. Адже відомо, що інформаційна і хроноло
гічна війна в наш час є набагато ефективнішою, ніж звичайна технологічна
бійня. Відповідні шкільні підручники, заангажовані дисертації, приховані чи зайве
нав’язувані факти — і пересічна людина опиняється в тумані нерозуміння, а
відтак залишається беззахисною.
300 років українського “кармічного приниження”, сотні воєн і геноцидів, у
яких гинули кращі представники, але перед тим була прадавня історія, що зали
шилася могутнім стовбуром Родового дерева з глибоким корінням, яке здатне
витримати тимчасові (в історичному вимірі), хай навіть найнесприятливіші умо
ви, і рано чи пізно відродити до життя присохлі гілочки. Кожна спроба віднайти
“зерно істини” в тисячолітніх завалах свідомо попереплутуваного світобачення
може несподівано освітити той чи інший аспект нашого славного минулого, а
це — шанс на майбутнє.
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РОЗДУМИ ПРО ПРАМАТІР 찝

Якось, буквально впродовж одного дня, довелося почути кілька баналь
них фраз, які зачіпали “українську тематику” у звиклому за останні роки
зневажливому ключі.
Спочатку трапилася знайома “аристократична” галичанка, явно хозарсь
кого кореня, з мудрим виглядом цвиркнувши: “Про що мова? Якби не Ки
рил і Мефодій, то тутешні люди так і залишилися б неписьменними. А хри
стиянство принесло нам світову культуру з Візантії і Риму...”
Потім один “татарін на ліцо, да с фамілієй хохлацкой” ствердив таке: “У
нас — Пушкін, Достоєвскій, Толстой, Чєхов, а у вас — только крєпостной
Шєвчєнка... А тріпольскіє глєчікі єщьо неізвєстно кто лєпіл...”
На завершення, порядний громадянин України і грек за походженням,
після 300го грама несподівано прорік: “Коли в нас парфенони стояли, то у
вас ще тільки жаби кумкали...”
Здавалося б, начебто нічого серйозного, але через період часу настирли
во зашкряботіла думка: “А чи не тут криється проблема усіх українських
негараздів — в непошані (незнанні) своєї історії?”. Відомо ж: хто забуває
минуле — той позбувається майбутнього. Про власне минуле не один деся
ток поколінь “славних прадідів великих правнуки погані” дізнавалися вик
лючно з інформації, яку їм щедро подавали поневолювачі, узурпатори та
інородці. З якого дива тим любити чужу і ласу для них землю?.. Та ще й не
просто територію з простодушним кріпацьким електоратом (на сьогодні), а
сакральний центр виникнення сучасної цивілізації загалом!..
Хочеш знищити народ без зброї — позбав його Віри, Мови та Минулого.
Після попередньо проведених геноцидів, безкровні “інформаційні війни”
стали дуже ефективними і ними нині успішно користуються усі наші недру
ги. “...А братія мовчить собі, витріщивши очі! Як ягнята: “Нехай, — каже, —
може, так і треба...”
Проте останнім часом, перебуваючи перед загрозою остаточного зник
нення, все більше і більше українців почало задумуватись: “А чому воно так
і як же має бути насправді?”. І значна частина з тих, хто відчув небезпеку і не
бажає ховатись від неї під солодкавозбочене зомбування антиподів, нама
гається відшукати Істину в історії — адже існувало досі людство не одну
тисячу років і якось давало собі раду перед викликами буття...
Стандартні підручники з історії люблять описувати нам напівзгорблених
мавпоподібних “предків”, вбраних у вивернуті шкури, які натовпом накида
лись на шматки падалі чи годинами вишукували навзаєм бліх. Адже в них не
було “цивілізації” — мобільних телефонів, презервативів та “хотдогів”…
Тим часом відомо, що за десять тисяч років основні фізіологічні власти
вості людини не змінювалися, хіба що генетика Пращурів не була дощенту
зруйнована штучним харчуванням, зіпсованою екологією, міжрасовою гібри
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дизацією чи інформаційним тероризмом. Життя пересічного “післяпотоп
ного” неоантропа було безсумнівно устократ продуктивнішим і доцільні
шим за існування будьякого сучасного “мерчендайзера”, “депутата” чи
пожиттєвого продавця “сємочок”…
Люди безпосередньо спілкувалися з “силами природи”, як виявами
прямої Божественної сили, вони весь час знаходились у русі та творчому
процесі, виконували змістовні функції, формуючи простір навколо себе і
себе у ньому…
“Ой, та що вони там робили? Велика штука — загнати мамонта в яму, а
потім лежати догори пузом, нажершись сирого м’яса”, — скаже якийсь
банківський клерк. Він так і буде все свідоме життя виводити на принтері
однакові бланки та перераховувати засмальцовані кольорові “фантики”.
Можна лише уявити наскільки б змокли його штанці при зустрічі з тим же
мамонтом, або, не дай Боже, вийшла з ладу електромережа чи зламався
“ноутбук”...
Багатьом відомо, що офіційна історія — це, всього лиш, “продажна діву
ля” в руках владоможців і переможців, яку обслуговує відповідно оплаче
ний та заангажований “академічний” персонал. Будьяка альтернатива
сприймається “Системою” як загроза власного існування і в хід пускаються
усі засоби з арсеналу сучасних інформаційноідеологічних воєн: очорню
вання, глузування, ігнорування, бойкот тощо...
Офіційна історія перевантажена стереотипами на кшталт “перша циві
лізація виникла в Єгипті”, “фінікійці придумали алфавіт”, “народ українців
сформувався у XV столітті”, “Мойсей спілкувався з Богом”, “долар — ос
нова існування світової еконо
міки”, “гунни виникли в Мон
голії і за кілька десятків років
підкорили всю Євразію”, “су
часне людство походить з пів
денносхідної Африки”, “свя
тий Володимир — хреститель
Русі” тощо...
А скажи комусь: “А знаєте,
що усі фундаментальні цивіл
ізаційні досягнення походять з
теренів Північного Причорно
мор’я?”, то отримаєш і лайку, і
кпини, і підозрілу лють... Все,
що завгодно: і Нігерія, і Китай,
і дельта Нілу, і Аравійська пу
стеля, і навіть Атлантида —
Ñêèòñüêà ïåêòîðàëü IV ñò. äî í.å. —
аби лиш не чорноземи Украї
ñâ³ä÷åííÿ äóõîâíî¿ âåëè÷³ íàøèõ Ïðàùóð³â
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Â ê³íö³ öüîãî ïåð³îäó íà ï³âí³÷íî÷îðíîìîðñüêå ïîáåðåææÿ ïî÷àëàñÿ “ãðåöüêà” ³íâàç³ÿ òîðãàø³â ³ç ìàëîàç³éñüêî¿ ²îí³¿, ùî õàðàêòåðèçóâàëîñü çàñíóâàííÿ ôàêòîð³é òèïó Îëüâ³ÿ ÷è Ò³ðà. Ïåðñîíàæ³ òèïó “Óë³ñà-Îä³ññåÿ” äóðèëè, ñïîþâàëè,
ãðàáóâàëè, ñïîêóøàëè ïðîñòîäóøíèõ àâòîõòîí³â — òàêîþ áóëà “êóëüòóðíà åêñïàíñ³ÿ” õèòðèõ çàéä, ïðî ùî ó “Âåëåñîâ³é êíèç³” çãàäóºòüñÿ òàê: “... ² òîä³ ãðåêè
ï³øëè íà òîðãè íàø³ ³ êàçàëè íàì îáì³íÿòè êîðîâè íàø³ íà ìàñòü ³ ñð³áëî, áî ò³
ïîòð³áí³ æîíàì ³ ä³òÿì. Îòîæ ³ òîðãóºìî òàê äî öüîãî ÷àñó, õî÷ ³ ï³çí³øå ãðåêè
øóêàëè â íàñ ñëàáèíêó, øóêàëè ìîæëèâîñò³ â íåâîëþ âçÿòè...”


Юхнівська культура
(± 600–100 ðð. äî í. å., â³äêðèòà Ä. Ñàìîêâàñîâèì ó 1873 ð.)

Знаходилась у басейнах річок Десни та Сейм, ймовірно нащадки бон
дарихинської культури. Знайдені залишки невеликих укріплених го
родищ (до 1 га) зі слідами осілого землеробства, добре розвинутої ко
вальської справи та інших промислів. Відслідковується зв’язок із причор
номорськими колоніями т. зв. “греків” та ідентифікується з геродотовими
“меланхленами”.
Дяковська культура
(500 ð. äî í. å. — 500 ð. í. å., âèÿâëåíà 1864 ð. Ä. Ñàìîêâàñîâèì)

Була поширена у верхів’ї Дніпра і вище, за участі слов’ян, балтів та
фіноугрів. Характерними є городища, укріплені валами і ровами у важ
кодоступних місцях, навколо яких розміщались селища. Населення займа
Âàð³àíòè ôîðìóâàííÿ ñó÷àñíèõ
åòí³÷íèõ ãðóï â öåíòð³ ªâðîïè
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лось усім комплексом відтворюючого і збиральницького господарства, во
лоділо металообробкою і гончарством.
Зарубинецька культура
(200 ð. äî í. å. — 200 ð. í. å., âèÿâëåíà 1899 ð. Â. Õâîéêîþ)

Регіон розповсюдження — басейн Прип’яті і середнього Придніпров’я.
Характеризується великими неукріпленими кількагектарними поселен%
нями, з дерев’янокаркасними житлами 18–20 м2, покритими соломою або
очеретом. Мешканці займалися хліборобством, ткацтвом, гончарством, ско
тарством і торгівлею. Вважається проміжною ланкою між сколотською
(скитокельтською) та черняхівською культурами в Україні. Спорідненою
їй була пшеворська культура західних слов’ян. У IV столітті вона видозміни
лась із приходом готів, трансформувавшись у “черняхівську”.
Пшеворська культура
(200 ð. äî í. å. — 400 ð. í. å.)

Споріднена “зарубинецькій культурі” і якоюсь мірою — спадкоєми
ця “лужицької культури”, яка займала території південної Лемківщини,
Закарпаття, Галичини, а також Польщі. Поселення до 1,5 га поблизу річок з
прямокутних жител до 20 м2, з глинобитними печами. Поховання, як і в
більшості споріднених слов’янських культур — тілоспалення. Це був осе
редок т. зв. “венедів” або “лугіїв”, тут ймовірно сформувались морави,
витіснені згодом “рухом народів”, та сучасні поляки.
Черняхівська культура
(ïåðøà ïîëîâèíà ² òèñÿ÷îë³òòÿ, âèÿâëåíà Â. Õâîéêîþ ó 1899 ð.)

Хаотичний симбіоз усіх попередніх Орійських етнокультур, суміш слов’ян
різного типу, готів, фраків і залишків скитосарматів, т. зв. “держава Антів”.
Неукріплені поселення на берегах річок, активна господарська діяльність, роз
винута економіка на основі землеробства та ремісництва, інтенсивний обмін з
античним світом. На зміну правічним вічевим традиціям поступово впрова
джуються елементи майбутнього устрою Русі — група військових бере “під
контроль” мирні поселення (західноєвропейська схема розвитку). Була
зліквідована (видозмінена) гунським періодом у IV ст.
Київська культура
(200–500 ðð. í. å.)

Органічна складова тогочасного слов’янського світу (північносхідніше
“черняхівської”) з відповідним культурногосподарським комплексом
(невеличкі села на горбах чи закрутах річок), але з тією специфікою, що
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