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У добру путь!
Автор зтой книги — археолог и позт Б. Н. Мозолев
ский, имя которого стало известньїм в связи с исследованием скифского царского Кургана Толстая Могила на
Днепропетровщине и находкой в нем знаменитой золотой пекторали. В свойственной ему позтической манере исследователь рассказьівает не только о скифском обществе и вьідающихся памятниках Скифии, но
и об удивительно интересной истории их изучения.
Помещенньїе в книге лирические заставки позволяют
глубже понять и скифскую древность, и современньїй
размах человеческого прогресса.
Для широкого круга любителей истории нашей Родиньї.

Відповідальний редактор
Є. В. Ч Е РН Е Н К О

^ [/и к а р тт с Б к й и національний ун іве р си тет
імені Василя Стефаника

код 02125266

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Не приховаю, мені приємно запропонувати цю книжку читачеві. По-перше,
в ній, на мій погляд, захопливо й натхненно розповідається про скіфське минуле
нашого краю, про історію дослідж ення пам’яток Скіфії. По-друге, з її автором нам
довелося разом починати самостійний життєвий шлях в Одеській спецшколі
Військово-Повітряних Сил, потім у Єйському вищому військово-авіаційному
училищ і льотчиків. Так сталося, що далі наші дороги розійшлися, і навіть сам
Борис М озолевський не міг тоді передбачити, що власне йому знахідкою з о л о 
тої пекторалі випаде відкрити для лю дей небо скіфської давнини. Я не фахівець
з археології, але цьому відкриттю надаю надзвичайного значення. Адж е не можна
думати про прийдешнє, не знаючи минулого, не звіряючи планів і задумів з тим,
що було зроблено на землі нашими попередниками. З космосу нам добре
видно, яка велика наша країна, які багаті її простори. Ми можемо заглянути
навіть в її надра, але глибина лю дської історії підвладна тільки археологам.
Борис М озолевський — учений-археолог, що володіє самобутнім поетичним
хистом бачення скіфського світу. Він мовби й сам виріс у ньому та ввібрав у
себе всі його тривоги, надії і сподівання. Тому вміщені у книжці поетичні
рядки не лиш е поглиблюють розповідь про скіфів та їхні видатні кургани,
але й водночас ніби перекидають місток від минувшини до сучасності, дають
змогу пильніш е роздивитися наш нинішній день і ще більш е полю бити його.
Це робить «Скіф ський степ» книжкою глибоко патріотичною, книжкою, що
вчить дорожити й пишатися і нашим героїчним минулим, і високими набутками сьогодення. Власне кажучи,— то роздуми про зміст і сутність людського
буття на землі, про місце й призначення на ній людини.
Ця книжка дуже важлива й потрібна, оскільки, на моє глибоке переко
нання, і в далекому майбутньому людям, які прийдуть нам на зміну, буде так
само близьке їхнє минуле, що колись було нашою живою дійсністю, як нам
тепер дороге й близьке все пережите на зем лі до нас. І від того, як ми п о
важаємо наших попередників і пращурів, залежить, як наші онуки поважати
муть нас.
'
Тож, проводжаючи цю книжку в дорогу, хочу із усією щирістю побажати
їй щасливого поетичного польоту до Вашого серця, дорогий читачу!
Льотчик-космонавт СРСР, Герой Радянського Союзу,
геНерал-майор авіації
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Гробниці [ скіфських] царів містяться в Геррах,
до яких Бористен ще судноплавний
Геродот

Життя і смерті спивши щедрий келих,
У сі літа спаливши на вогні,—
Я скіфський цар, леж у в дніпровських Геррах,
І стугонять століття по мені.
К олись цю річку звали Бористеном,
А Скіфією — всі оці краї.
Як пахли по степах тоді нестерпно
Кочівками осінні кураї!..
Гай, гай!.. Все так. К олись я був тут юним,
Ходив на бій, поїв коня з ріки...
Мов сон, пройш ли сармати, готи, гуни,
Авари, печеніги, кипчаки.
Ч иї тепер там кроки землю будять?
Яка зійш ла над обрієм доба?
Я міцно сплю, тримаючи на грудях
Тяжінь високовольтного стовпа.
Над ним гудуть вітри в сталевих струнах,
П ід ними землю крає чересло.
Крізь мене йдуть в світи пекельні струми,
Ч о л о ж моє колоссям проросло.

І хай сівач з блакитними очима
Щ е тричі вищих обширів сягне,—
Це наша з вами спільна Батьківщина,
Бо як ви з неї вирвете мене?
Бо хто вам майбуття з минулим зв’яже,
І хто навчить лю бити ці кряжі,
К оли і він зі мною поруч ляже,
Три кроки не дійшовши до межі?
А гуси знов гелгочуть на озерах,
І пахнуть медом плавні навесні!..
Я скіфський цар, похований у Геррах,—
М ій спис і меч, і кінь мій при мені.
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Я прокинувся десь о третій. Сосновий
праліс німував у зеленавому місячному про
мінні, кидаючи на галявину довгі тіні дерев.
Чорний силует машини підпирав небо. Нав
коло пригаслого вчорашнього вогнища со
лодко спали м ої супутники. На машині, за
биті в соснові ящики, леж али моноліти з
останками цариці з Товстої М огили та її
малорічного сина. Чи сподівалася вона будьколи опинитися в цьому лісі? І як би вразив
він її — степовичку із віку-правіку?
К оли вчора водій увімкнув двигун, і ма
шина, повільно набираючи швидкості, п о
пливла над голубою рікою асфальту, коли
захитали услід їй головами безтямно п’янкі
безсмертники, на мить крізь ревіння мотору
мені причулося кінське іржання, ніби то
скіфські коні глухо озвалися з могил. У п ер 
ше за дві тисячі триста років по смерті
одна із скіфських цариць покидала степи,
і вони сумно ридали услід їй настояними
на полинах вітрами.
Мабуть, такі самі вітри летіли тут і тоді,
коли перші скіфські загони, озброєні спи
сами й луками, з ’явилися у безмеж них при
чорноморських степах. Скіфська кіннота не
знала на своєму шляху перешкодГ «Сагайдак

його, мов домовина відкрита, всі вони лю ди
х оробрі» — з жахом перед навалою скіфів
писав один із авторів Біблії. Степ був німий,
мов пустеля, бо народ кіммерійців, що на
селяв Подніпров’я до скіфів, змушений був
перед їхньою появою залишити обжиті місця.
Ось як про це оповідає «батько історії»
грецький історик Геродот: «К очові племена
скіфів жили в Азії. К оли масагети витіснили
їх звідти воєнною силою, скіфи перейшли
Аракс (найпевніше, Сирдар’ю чи Волгу.—
Б. М.) і прибули в кіммерійську землю. З на
ближенням скіфів кіммерійці почали ради
тися, що їм робити перед лицем численного
ворожого війська. І ось на раді думки ро
зійшлися... Народ був за відступ, вважаючи
за непотрібне стинатися з такою безліччю
ворогів. Царі ж, навпаки, визнали за краще
швидше лягти кістьми у рідній землі, ніж
рятуватися втечею... Адж е царі розуміли, яке
велике щастя звідали вони на рідній землі,
і які біди чекатимуть на вигнанців, позбав
лених батьківщини»^^Не бажаючи відступа
ти, ватажки кіммерійських племен р озд іли 
лись на дві частини і мужньо полягли у гер
ці між собою. Народ поховав їх під високою
могилою на березі Дністра і відступив до
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Де степами п’яна рать
ходила,
Де рікою кров лилась колись,
Кіммерійські стріли і вудила
У червоній глині запеклись*

3
Наді млою ранковою
В рум’янистих житах
Кіммерійською мовою
Вимережує птах.
Л. Череватенко
4
З Кіаксарами і Кірами
Серед степу, як на
глобусі,
Ми рубалися сокирами
Із грифонами на обусі.

кома хвилями і спочатку уживалися тут з
кіммерійцями', виступаючи з ними спільно
і проти передньоазіатських держав. Пізніше ж стосунки між ними стали ворожими,
У V II ст. до н. е., переслідуючи витіснених
з П одніпров’я кіммерійців, скіфи вдерлися
в Передню Азію , дійшовши навіть до Сірії,
і єгипетський фараон Псамметіх І (664—
610 рр. до н. е.) змушений був відкупитися
від подальш ого їх просування багатими дарунками. Утвердившись у Передній Азії,
скіфи провладарювали там 28 років, спустошуючи передньоазіатські країни непомірною
даниною і пограбуваннями. Кінець їх пануванню поклав мідійський цар Кіаксар (625—
585 рр. до н. е.). Не сподіваючись здолати
скіфів силою, він запросив їхніх вождів на

М алої Азії. Геродот твердить, що під час
подорожі Північним П ричорном ор’ям йому
ніби справді показували ту могилу останніх
кіммерійських вождів.
Історики й досі сперечаються, коли скіфи
вперше з ’явилися в Європі. Самі скіфи, як
свідчить Геродот, вважали, що це сталося
за тисячу років до походу Дарія, тобто в
середині II тисячоліття до н. е. Проте перші
достеменно скіфські пам’ятки у Північному
П ричорномор’ї датуються V II ст. до н. е. На
V III—V II ст. до н. е. припадають і перші
згадки про кіммерійців та скіфів в ассірій
ських джерелах. Найвірогідніше, що на бе
реги Чорного моря скіфи переселялися кіль* Тут і далі непідписані рядки належать авторові.

бенкет і, напоївши, перебив. Скіфські заго
ни змушені були повернутися до Північного
Причорномор’я.
Відтоді майже тисячу років історія півден
ноукраїнського степу була пов’язана з іменем
скіфів. Це був мудрий, волелю бний і разом
з тим жорстокий народ. За свідченням
грецьких істориків, скіфський воїн пив кров
першого забитого ним ворога. Тих, хто ще
не мав власної жертви, не допускали навіть
до святкового столу. Богові війни Аресу спо
руджували своєрідні жертовники у вигляді
купи хмизу. На її вершині як символ цього
пожадливого бога ставили меч і в жертву
йому приносили кожного сотого п олон ен о
го. Війна для скіфів була повсякденністю
і всі дорослі чоловіки не розлучалися зі
зброєю. «Н ам постійно доводиться воюва
ти,— казали вони про себе,— або захищаючи
свої стада і пасовиська від інших, або на
падаючи на інших».
Виняткове значення війни в житті скіф 
ського суспільства не могло не позначитися на
розвиткові зброярства. Арсенал їхньої зброї
складався з мечів, кинджалів, списів, д ро
тиків, бойових сокир, пращі, лука. О с о б л и 
вої слави у всьому світі зажив скіфський
лук: за далекобійністю, прицільністю і вбив
чою силою він не мав на той час собі рівних. Недарма Геродот називає скіфів «кінними стрільцями з лука». Чималого розвитку досяг також захисний обладунок. У бою
застосовувалися складені на шкіряній основі
з дрібних металевих лусок щити, панцирі
та бойові пояси, а також ш олом и й понож і
(кнеміди). Виготовлялися також засоби для
захисту голови та грудей коня.
Треба зауважити, що із скіфами на території України остаточно утвердився залізний
вік. Уперш е залізо з ’явилося ще за кіммерійців, але тільки у скіфів воно стало основним металом, з якого виготовляли більш ість
зброї та знарядь праці. З бронзи відливалися лиш е вістря до стріл, прикраси, певні типи посуду, оздоби кінських вуздечок і нагрудників та деякі інші речі.!
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За мовою скіфи належали до північної
гілки іранських народів. |Грецькі автори д о 
несли до нас чимало скіфських слів, о со б 
ливо власних імен, значення яких можна
віднайти в іранських мовах. Так, наприклад,
назва ріки Пантікап означає «рибний ш лях»,
Ексампей — «священний ш лях», ім ’я царя
Іданфірса — «володар
води»,
Токсакіса —
«швидкий олен ь». Корені деяких скіфських
слів і досі зберігаються в мовах східних с ло 
в’ян: «сп а к о» (собака), «к у ті» (російське «кутен ок»), «го л о с », «топ ор ».
~ Повернувшись із 'П ередньої Азії, скіфи
підкорили величезну територію від Дону на
сході до Дунаю на заході. Щ одо північної
межі їхніх володінь серед учених не при
пиняються суперечки. Одні з них пош ирю
ють владу скіфів до північних кордонів су
часної території України, інші обмежують
лиш е степовою смугою. Так чи інакше, крім
скіфів на території України, безперечно, жи
ли також інші племена, які були в певній
залежності від скіфів і сплачували їм данину.
За іменем панівного народу вся ця країна
називалася Скіфією, а все її населення —
скіфами.
Деякі племена Скіфії, як повідомляє ГероДЧИТ займалися хліборобством, вирощуючи
хліб навіть на продаж грекам, проте «власне
скіф и» були номадами — скотарями-кочовиками, що пересувалися зі своїми отарами й
табунами по країні в пошуках пасовиськ^
Звичайно, ці перекочовування мали органі
зований, строго регулярний характер і здійс
нювалися в меридіональному напрямі, на
північ або південь — залеж но від пори року.
За житла скіфам правили великі повстяні
кибитки, в які вони впрягали іноді по к іль
ка пар волів. У кибитках мешкали жінки,
діти й старі. Усе життя чоловіків проходило
на коні, недарма ця тварина була у скіфів
найулюбленішою. Біг коня символізував со
бою рух сонця. Скіфський цар Атей навіть
якось сказав, що кінське іржання для нього
дорожче від звуків флейти. Не дивно, що
Атей сам чистив свого коня, з чого вкрай

5
Бачу: кожен мій спис і клювець
Колоском проростає житнім.
Л . Череватенко

6, 7
Гиля, моє скіфеня,
Гиля на вичинку шкіри!
Гиля в сідло на коня —
Меч свої зуби ошкірив.
М. Вінграновський

8

Гусиним пером писані? —
Та це ж бо стріла
скіфськая!..*
М. Цветаєва

дивувалися зманіжені греки. Даючи соціаль
ні висновки про побут кочовиків, К. Маркс
писав, що володіння конем у них робить
лю дину вільною, дає їй можливість брати
участь у житті о б щ и н и 1.
Кочове господарство за суворих зим взага
л і немож ливе без коня, оскільки корм для
худоби кочовики не заготовляють, а добути
траву з-під снігу можуть тільки коні. Лиш е
після того як пройдуть вони, по їхніх слідах
можуть пастися вівці та велика рогата худоба. \
На підставі етнографічних матеріалів се
редньовіччя можна уявити перекочовування
' Див.:МарксК. Подготовительньїеработьідля «Святого
с е м е й с т в а Маркс К., Знгельс ф. Сочинения, т. III. М.;
Л.: Гос. изд-во, 1929, с. 662.
* Вірші російських поетів даються в перекладах автора.

скіфського племені: степом на колесах ру
халося ціле місто, що складалося із сотень
великих і малих кибиток. Там були й житла,
і комори, і майстерні,— адже все необхідне
для життя — одяг, зброю, знаряддя праці,
речі домашнього вжитку — скіфи виготовля
ли самі. \
Скіфське суспільство поділялося на к іль
ка великих племінних о б ’єднань, кожне з
яких очолював цар. Влада його була спад
ковою. Панівне становище в країні належ ало
так званим скіфам царським, які вважали
решту населення своїми рабами. Володар
царських скіфів, імовірно, був верховним
царем всієї держави, проте спершу скіфські
о б ’єднання були досить незалежними. Вла
да царів обмежувалася радою старійшин,
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9
Світ відкритий був навстіж.
Ми ішли напролом.
Щит під вітром вгинався,—
Не підводив шолом...
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чю д ж відбувалися і більш представницькі
.>:ї населення, де розв’язувалися найважііі питання внутрішнього й зовнішнього
>

.'Я. І

.роте поступово влада дедалі більш е зос
-джувалася в руках знаті, яка мала вели1 зні багатства — худобу, май^ю, коштовності,
ецький лікар і письменник Гіппократ нази-

10

Мчали звихрені
вершники,
Наче стріли з імли.
П ід дзьобаминавершшями
Наші стяги цвіли.
11
Що ми були? — Щит,
ніж, попруга, спис,
Лук, стріли, панцир
та коня вудила,
Блиск, дзвін, крик, сміх,
навала, свист,—
В розгулі браннім
радість п’яна била...
В. Брюсов

вав скіфських багачів найбільш благородни
ми і могутніми в країні. Деякі з них, окрім
всього, були власниками кількох десятків
чотиримісних кибиток. Поряд з багатіями в
скіфському суспільстві виділялася біднота,
що майже не мала засобів до життя й зм у
шена була працювати на заможних. Скіфи,
які волод іли лиш е однією кибиткою, що її
перевозила пара волів, називалися «в осьм и 
ногами».' А л е у деяких не було навіть кибит
ки. Протб вони ще мали волю. Раби ж, праця
яких широко застосовувалася в Скіфії, були
позбавлені і її. Античні автори відзначають
особливо жорстоке поводження скіфів зі
своїми рабами.
Суспільство з такою складною ієрархіч
ною структурою, безперечно, м усило мати
серйозне ідеологічне обгрунтування. Ід е о л о 
гічні уявлення скіфів базувалися на загальноіранській основі, як і в інших давньо
іранських народів, не переросли ступеня
м іф ологічно-релігійної свідомості. Всесвіт за
цими уявленнями складався із трьох сфер,
кожна з яких, в свою чергу, мала потрійну
структуру. Такій системі відповідав розгалу
жений пантеон божеств, кожне з яких мало
строго визначену функцію. Геродот, називаю
чи їх імена, зіставляє скіфських богів із
грецькими. Так, наприклад, верховну скіф 
ську богиню Табіті він порівнює з Гестією,
Папая — з Зевсом, А п і — з Геєю, Гойтосіра —
з А п оллон ом , Аргімпасу — з Аф родітою , фагімасада — з Посейдоном. Двоє божеств —
Арес та Геракл — просто названі грецькими
іменами.
Відповідно до космологічних уявлень,
потрійну структуру мали і суспільні та п о л і
тичні організації скіфів (три суспільні стани,
три царства під владою трьох царів тощо).
Ми подаємо стислу загальну характери
стику скіфського суспільства, проте читач
постійно має пам’ятати, що це суспільство
за десять століть існування зазнало великих,
часом кардинальних змін як у галузі мате
ріального виробництва, так і в сфері суспільта ідеологічних уявупшврСі; їіЛ
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лень. Звичайно, всі ці зміни були зумовлені
насамперед внутрішніми закономірностями
розвитку скіфської людності. Однак було б
пом илкою зовсім відкидати зовніш ні чин
ники. А серед них першочергове значення
мали взаємозв’язки скіфів і стародавніх
греків. Поява скіфів у степах України за ча
сом збігається з інтенсивною колонізацією
греками північного узбережжя Ч орного моря.
Грецькі міста-колонії Тіра, Ольвія, Херсонес,
Пантікапей, що згодом став столицею Боспорського царства, були безпосередніми сусі
дами скіфів і постійно впливали на них як
прикладом власного життя, так і залучен
ням скіфів до жвавої торгівлі, котра стиму
лювала розвиток економіки Скіфії, а відтак
і всіх інших сфер її суспільного буття. Н е
абияку роль відігравали також зносини скі
фів з іншими, близькими й далекими від
них народами. О собливе місце з-поміж них
посідали західні сусіди скіфів — фракійці та
східні — сармати.
Н айбільш ої могутності Скіфія досягає в
IV ст. до н. е., коли могили степовиків
з ’являються навіть на широті Києва. Це під
несення пов’язується з іменем славнозвісно
го царя Атея, який о б ’єднав усі скіфські
племена в єдину державу. Його влада пош и
рювалася навіть на задунайські землі, де
споконвіку ж или фракійці. Проте таке про
сування на захід зумовило конф лікт між скі
фами і зростаючою македонською державою.
339 р. до н. е. македонський цар ф іліп п II,
батько Александра Македонського, рушив
на них великим походом. Скіфське військо
на битву верхи на коні вів сам цар Атей,

якому на той час було вже понад 90 років.
У бою цар загинув, а скіфи зазнали відчут
ної поразки.
Щоправда, після цього скіфи ще не раз
успіш но протистояли македонцям. Так, на
приклад, 331 р. до н. е. вони дощенту р оз
би ли тридцятитисячне військо намісника
Александра Македонського у Фракії Зопіріона, який спробував здійснити похід у
Скіфію, а 292 р. до н. е. разом з гетами
завдали поразки Лісімаху, котрий володів
Фракією по смерті Александра М акедонсько
го. Проте могутність Скіфії в цей час явно
занепадає. На заході вона втрачає задунай
ські території, на сході не витримує зіткнен
ня з сарматами. Наприкінці III — на початку
II ст. до н. е. територія Скіф ії обмежується
Кримським півостровом і вузькою смугою
Ниж нього П одніпров’я. А л е ще близько чо
тирьох століть скіфи залишалися на історич
ній арені чорноморського узбережжя гріз
ною силою, яка з успіхом протистояла і
варварським племенам, і грекам-колонізаторам. Остаточної поразки на початку III ст.
н. е. їм завдали готи. Відтоді Скіфія перестає
існувати як етнічне й політичне утворення.
Лиш е грізне ім ’я «с к іф » пережило віки.
Античні автори довго ще надаватимуть його
всім народам, що хвиля за хвилею проко
чувалися
південноукраїнськими
степами.
Навіть давньоруський літописець називає
свою країну «В елика С куф ь» (Велика Скіфія).
Такого довголіття не знало ім ’я ж одного
стародавнього народу, що жив на території
нашої Батьківщини. Вітер історії і нині про
носить його над степами.

А вітер знов полин колише,
І сплять віки в глибинах дня.
Я к цар Ат ей во дні колишні,
Почищ у сам свого коня.
Хай посміхнут ься лихослови,
Я к м іф и еллінські, старі,
Не звуки флейти вухо ловить,Іржання кінське на зорі.
Спить грім у тиші кароокій,
В траві гніздечка сплять малі.
Я к цар Атей, забувши спокій,
Умерти хочу у сідлі.

Знак сонця
у вигляді п’яти
з ’єднаних кіл

Співучий глек блават ної води
Несу вузькою стежкою з долини.
Від китиць зо л о т ої лободи
М о ї вже литки стали золотими.
Небавом сонце випурхне руде,
І плавні спалахнуть т ієї миті.
П ’ять жовтих кіл на плесо упаде,
Немов п ’ять доль зійде на оксамиті.

^

Оце так хоч і з дому не виходь,—
Нема коли і сонцю помолиться.
Чотири доньки пану дав господь, щ
А я одна їм нянька і служниця.
У панночок — сережки золоті.
П о гривеньці у кож ної на шиї.
Ще й пан велів,— сьогодні знаки ті —
П ’ять кіл — п ’ять сонць — на сукні
їм нашию.

Хай трохи побурчить спросоння пан,
Скажу — не згорите,— не зайнялося.
П іду у степ, знайду в траві тюльпан
Й усім назло прикрашу ним волосся.
Ще й так скажу, коли сварлива пані
Мене про знак той сонячний спита.
Чотири кола — панночки погані,
А п ’яте — їхня нянька золота.

Безмежний причорноморський степ був
для скіфа і домівкою, і годувальником, і
лікарем, і останнім пристанищем. Називаю
чи скіфів наймудрішим народом на берегах
Понта Евксінського (Чорного моря) і від
значаючи їхню нездоланність, Геродот писав:
«...Ж одному ворогу, що нападе на їхню краї
ну, вони не дають врятуватися; і ніхто не
змож е їх наздогнати, якщо тільки самі вони
не допустять цього».
Основну особливість країни скіфів, за
Геродотом, становила рівнинність ландш аф 
ту при майже повній відсутності лісів. Остан
ні росли тільки в Гілеї — дніпровських плав
нях та на сучасних Олеш ківських пісках.
Велетенську рівнину, вкриту буйними тра
вами, зрошували численні ріки. Геродот на
зиває лиш е вісім найбільш их з них, доступ
них для суден з моря. Це Істр (Дунай), Тірас (Дністер), Гіпаніс (Південний Буг), Бористен (Д ніпро), Пантікап, Гіпакіріс, Герр і
Танаїс (Дон). Щ одо локалізац ії трьох перед
останніх рік історики сперечаються вже
кілька століть, але згоди так і не дійшли.
У Пантікапі вбачають то Конку, то Інгулець,
в Гіпакірісі — найчастіше річку К іланчак з
Каркінітською затокою. П ід Герром розуміє

ться або та сама Конка, або ж річка Молочна.
Всі ріки, за уявленням Геродота, текли
до моря з півночі на південь. Найбільш е
значення у житті країни, звичайно, мав
Дніпро. У здовж його берегів тяглися розкіш 
ні пасовиська з високими травами, на нивах
щедро родив хліб. Дніпровська вода була
прозорою і приємною на смак, тут водилося
безліч риби, зокрема осетри та білуга. У гирлі
ріки сама по собі осідала сіль. Як пише
Геродот, «ц е — єдина ріка, крім Нілу, витоків
якої я не можу вказати (та, здається, що й
ніхто з еллін ів )».
Геродота дивувала пристосованість скіфів
до степових умов. «О ск ільк и в Скіф ії надзви
чайно мало лісу,— пише він,— то для варіння
м ’яса скіфи придумали ось що. Обідравши
шкуру з жертовної тварини, вони обчищають
кістки від м ’яса і тоді кидають в казани м іс
цевого виготовлення (к оли ті під рукою)...
Заклавши м ’ясо в казани, підпалюють кістки
жертв і на них варять. К оли ж у них немає
такого казана, тоді все м ’ясо кладуть в кен
дюхи тварин, підливають води і знизу під
палюють кістки. Кістки чудово горять, а
в кендюхах вільно вміщається обчищене
від кісток м’ясо. Таким чином, віл сам себе
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варить, як і інші жертовні тварини». Дивую
чись вмінню скіфів брати від степу все не
обхідне, історик із захопленням вигукував:
«Я к же такому народові не бути нездоланним
і неприступним?»
У V I ст. до н. е. Скіфія пережила подію,
відлуння якої багато століть зберігалося в
свідомості скіфського народу. То була так
авана скіфо-перська війна, заради опису якої
Геродот і відвів скіфам так багато місця в
своїй «Істо р ії».

Перський цар Дарій І Гістасп з 700-тисячним військом 514 р. до н. е. перейшов
Босфор і рушив на Скіфію з метою буцімто
покарати скіфів за їхні колиш ні передньоазіатські походи. Неспромож ні протистояти
велетенській армії Дарія, скіфи відправили
посланців до сусідніх племен. «Вам ні в якому
разі не варто,— казали посли,— триматися
осторонь і допустити нашу загибель. Висту
пімо назустріч ворогові одностайно. К оли
ви не зробите так, то нам доведеться поки

нути нашу країну або ж, залишаючись тут,
добровільно підкоритися загарбникові. Щ о ж
нам робити, коли ви не побажаєте допомогти?
І вам від цього не стане легше. Адж е перський
цар виступив у похід проти нас так само,
як і проти вас. Підкоривши нас, він не за
спокоїться і не пощадить і вас... К оли б
перський цар виступав лиш е проти нас од
них, щоб помститися за колиш нє поневолен
ня, він би мав, залишивши в спокої всі
інші народи, прямо йти на нашу країну.
Т оді всім було б ясно, що він іде на скіфів,
а не проти інших народів. А л е ж тільки цар
переправився на наш материк, він підкорив
на своєму шляху всі народності. Всі інші
фракійські племена вже у нього в руках,
у тому числі й сусідні з нами гети».
Серед племен, до яких звернулися скіфи,
були їхні південні сусіди — таври, північні —
агафірси, неври, андрофаги і меланхлени,
східні та північно-східні — савромати, будини
і гелони. Царі будинів, гелонів і савроматів
дійш ли згоди й обіцяли скіфам допомогу.
Володарі ж агафірсів, неврів, андрофагів,
меланхленів і таврів відповіли їм: коли б ви
не чіпали персів раніше, ми охоче б вам
допомогли. А л е ви без нашої допомоги
вдерлися в землю персів, то ж обходьтеся
без неї й тепер. Якщо вони нападуть на нас,
ми дамо їм відповідь, а поки що воюйте
самі.
Отримавши таку відповідь, скіфи вирі
ш или не ставати з персами до відкритого
бою, а почали повільно відступати, відганяю
чи худобу, засипаючи джерела й колодязі
та випалюючи за собою траву. Своє військо
вони поділи ли на два загони. Перший, до
якого приєдналися савромати, діяв під про
водом царя Скопасіса. При нападі на нього
персів загін мав відступати вздовж М еотіди
(Азовського моря) на схід, а коли б перси
повернули назад — переслідувати їх. Два ін
ших царства — «велике царство» під прово
дом Іданфірса і третє, царем якого був Токсакіс, з ’єдналися в одне військо разом з
гелонами і будинами. На військо було по-

13
Там, де ліс по Олешках буяв,
Від Геракла, що в Таврію їхав,
Напівдіва-напівзмія
Народила першого скіфа...
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А степ широкий!
Чорні круки
Сидять на плечах
скіфських баб.
І вечір гріє сині руки
Над жовтим вогнищем
кульбаб.
Л . Кост енко

15
Хто спинився? —
Проходь, не чіпай! —
Вовк з орлом осідлали
віти.
Скіфський Зевс,
громовержець Папай
Озирає сторони світу.
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кладено завдання, тримаючись від персів
на відстані одноденного переходу, заманю
вати їх на зем лі тих племен, які відмовилися
від сприяння скіфам, щ об таким чином
втягнути їх у війну. Як видно з розповіді
Геродота, головнокомандуючим скіфів у цій
війні був цар «великого царства» Іданфірс.
Відправивши на північ обози з жінками,
майном та худобою і виставивши проти
Дарія захисні загони, скіфи почали органі
зовано відступати. Проте їх план залучити
до війни північних сусідів провалився: перси
почали переслідувати не Іданфірса, а Скопасіса, який зі своїм загоном відходив на схід.
Перейшовши Дон, Дарій продовжував пере
слідувати скіфів і в землях савроматів та
будинів. Поминувши і їх, він зупинив своє

17
Світ був вельми
гріховним.
Грізні левоорли —
фантастичні грифони —
Надра гір стерегли.
16
Співучий глек
блаватної води
Несу вузькою стежкою
з долини...
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Птиці мідноголосі
Ткали з неба пісні.
Ще не лякані лосі
Йшли назустріч весні...

себе спроможним протистояти моїй силі, то
зупинися, припини свої блукання і зітнися
зі мною. К оли ж визнаєш себе заслабким,
тоді тобі також варто облиш ити втечу і,
несучи своєму володарю землю і воду, всту
пити з ним до переговорів». Гордий Іданфірс відповів Дарієві: «Дізнайся ж, царю,
який я! Я й раніїііе ніколи не тікав із страху
будь перед ким, і тепер не тікаю від тебе.
І зараз я роблю те саме, що й звичайно за
мирних часів. А чому я відразу ж не став
з тобою до бою — це я також поясню. Адж е
у нас немає ні міст, ні о бр облен ої землі.
Ми не боїмося їхнього плюндрування і спу
стошення, тому й не стали з вами до герцю
негайно. К оли ж ви бажаєте будь-що стя
тися з нами, то ось є у нас батьківські м о 
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Наше життя — від
хвали до хули.
Де ви, брати м ої
круторогі? —
Звірі неситі, змії, орли
Прагнуть м оєї чистої
крові...

військо на річці Оарі (Волга, Ока?) та нака
зав збудувати вісім великих укріплень, роз
міщених на відстані близько 12 кілометрів
одне від одного. Тим часом Скопасіс обійшов
персів з півночі і повернувся у Скіфію. Р о з
лючений Дарій звелів облиш ити наполовину
закінчене будівництво і, гадаючи, що перед
ним вся скіфська армія, повернув за Скопасісом на захід.
Тим часом обидва загони скіфів з’єднали
ся і відповідно до стратегічного плану повер
нули в зем лі відступників — меланхленів,
андрофагів і неврів. Забувши про свої о б і
цянки вистуїтити в такому разі на боці скі

фів, ті зі страху перед перською навалою
втекли на північ. Агафірси ж трималися
свого, заявивши скіфам, що коли ті вступ
лять в їхні землі, їм спочатку доведеться
витримати смертельну битву із ними. Після
такого попередження скіфам довелося по
вернути до Скіфії.
А л е й Дарієві від того не стало краще:
його плани на блискавичну перемогу зазнали
краху. Втомившись від безперспективного
переслідування скіфів, він надіслав до Іданфірса гінця і велів передати йому таке:
«Диваче! Ч ого ти весь час тікаєш, хоч тобі
можна зробити вибір? К оли ти вважаєш
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Напружено,
розгвинчено, сталево
Встає життя, мов
істина сама.
Неначе два
сталево м ’язих леви,
Зійшлись в двобої
світло і пітьма...

гили. Знайдіть їх і спробуйте зруйнувати,
тоді й дізнаєтесь, станемо ми битися за ці
могили, чи ні. А л е доти, доки нам не зама
неться, ми не станемо до бою з вами. Це я
сказав про битву. Володарями ж своїми я
визнаю лиш е Зевса і Гестію, царицю скіфів.
Т о б і ж замість дарів — зем лі і води — я на
діш лю інші дарунки, яких ти заслуговуєш.
А за те, що ти назвав себе моїм володарем,
ти мені ще дорого заплатиш !»
Вирішивши помститися Дарієві за його
зухвалість, скіфи вжили заходів до того, щоб
не випустити його із Скіфії. З цією метою
вони відправили загін під проводом Скопасіса на Дунай, де він мав переговорити з
іонійцями, яких Дарій залишив для охорони
моста, наказавши чекати його протягом

60 днів. Дехто з дослідників вважає, що
такий короткий термін був визначений намі
ром Дарія після перемоги над скіфами п о
вернутися до П ерсії через Кавказ.
Прийшовши до Дунаю, скіфи тючали
переконувати іонійців, що час, визначений
Дарієм, давно минув, тому вони вільні зняти
охорону без будь-якого ризику прогнівити
персів. Іонійці обіцяли їм так і зробити.
Скіфи, впевнені, що вони дотримають свого
слова," повернули назад.
Тим часом військо Дарія почало терпіти
від утоми, спраги й голоду. Не зважуючись
стати з персами до відкритого бою, скіфи
виснажували їх короткими сутичками. А щоб
довше затримати завойовників у степу, вони
потроху підгодовували їх, ніби ненароком
залишаючи без охорони якусь частину ху
доби. К оли ж Дарієві стало зовсім непере
ливки, Іданф ірс надіслав йому обіцяні дари:
птаха, мишу, жабу і п ’ять стріл.
Перси зібралися на раду. Дарій вважав,
що скіфи визнають над собою його владу
і на знак цього підносять землю і воду
(миша та жаба), здаючись разом з кінно
тою, на яку за швидкістю схожий птах, і
всією армією (стріли). А л е радник і сподвиж 
ник Дарія Гобрій пояснив цареві суть дарів
по-іншому: «К о л и ви, перси, не злетите в
небо, як птахи, або не зариєтеся в землю,
як миші, або не поскачете в болото,як жаби,
то не повернутися нам назад, ураженим ци
ми стрілами».
Відправивши Дарієві подарунки, скіфи
вперше з’явилися перед персами у повному
бойовому порядку, щ об стати до виріш аль
ної битви. Погожого сонячного ранку дві
велетенські армії шикувалися для кривавої
сутички. У повітрі вже пахло смертю — осьось мав пролунати сигнал до бою. І раптом
крізь скіфські бойові порядки пробіг заєць,
і серця скіфів, цих запеклих мисливців, не
витримали. Забувши про все на світі та зчи
нивши метушню й переполох, вони кину
лися за зайцем. Здивуванню Дарія не було
меж. «Щ о там коїться?» — запитав він д о
зо

зорців. Й ому відповіли. Тоді Дарій сказав/
нібито своїм підручним: коли навіть у хви
лину смертельної небезпеки ці лю ди здатні
думати про якогось зайця, вони просто глу
зують над нами. Тепер мені зрозуміло, що
Гобрій правильно визначив скіфські дари.
Тож битися нам з ними нічого, давайте
краще порадимося, як нам повернутися д о 
дому.
К оли настала ніч, Дарій залишив у таборі
немічних і поранених, щ об не заважали у
поході (сказавши їм, проте, що він збирає
ться з відбірною частиною війська напасти
на скіфів), а також ослів, які б зчиняли
рев, справляючи враження, що перси на
місці, наказав з тією самою метою запалити
вогнища і поспіхом рушив до Дунаю, праг
нучи лиш е одного,— застати цілим міст.
М алоймовірно, щ об описані п одії розви
валися саме так,— надто вже вони мають
анекдотичний вигляд. І все-таки факт, що
скіфи витримали навалу персів, свідчить
як про їхню життєву й військову мудрість,
так і про велику чисельність — адже перська
армія на той час була найбільш ою в світі.
На жаль, ми не можемо визначити, скіль
ки жителів налічувалось тоді в Скіфії. До
нас дійшов лиш е переказ Геродота про те,
що скіфський цар Аріант, прагнучи п олічи
ти своїх підлеглих, зробив своєрідний, пер
ший на території нашої країни «перепис на
селення». П ід страхом смертної кари він на
казав всім дорослим чоловікам своєї держа
ви принести по бронзовому вістрю стріли. їх
виявилося так багато, що цар вирішив спо
рудити з них собі пам’ятник. Він повелів
розплавити вістря і відлити мідну посудину,
яку було встановлено в священній місце
вості Ексампеї, десь між Дніпром і Півден
ним Бугот. Геродот твердить, що сам ба
чив ту посудину. Вона вміщала 600 амфор
(щ онайменш е 6 тисяч літрів), а товщина її
стінок становила шість пальців.
Довідавшись на ранок, що Дарій вислиз
нув, скіфи почали переслідувати його вій
сько. Як свідчить Геродот, перське військо
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Над степом повінь
місячна пливла,
Я гола йшла, збирала
квіт ромену.
В м оїх очах скипала
синя мла
І місяць цілував мені
рамена...

у більш ості своїй складалося з піхоти, до
того ж перси погано знали дорогу. Скіфи ж
були на конях і степ їм був знайомий, як
рідна домівка. То ж не дивно, що вони
перші добрались до мосту. Виявилося, що
іонійці все ще його охороняють. Скіфи зн о 
ву почали умовляти їх зруйнувати міст,
запевняючи, що Дарій більш е не спром ож 
ний нічого їм вдіяти. Проте іонійські тирани,
що прийш ли до влади з м илості Дарія, д о б 
ре розуміли: коли занепаде могутність персь
кого царя, їм самим не втриматися, бо кож 
не грецьке місто віддавало перевагу народ
ному правлінню перед владою тирана. Тому
вони вдалися до хитрощів і почали розбира
ти міст з боку скіфів, запевняючи, що дове
дуть справу до кінця, а скіфам, мовляв, у
цей час краще іти шукати персів, щ об помститися їм і за себе, і за іонійців.
Скіфи повернули назад. І тут їх підвів
той самий степ, який стільки разів виручав
і від голоду, і від наглої смерті. Оскільки

під час відступу вони знищували пасовиська,
і засипали джерела, то тепер сподівалися,
що перси підуть по тих місцевостях, де збе
рігся корм і вода. Однак Дарій вирішив за
краще триматися прокладеного шляху, і скі
фи знову з ним розминулися. На цей раз
перси першими прийш ли до Дунаю, іонійці
відразу ж навели міст, і перське військо бу
л о врятоване. А л е за скіфами з того часу
у всьому світі утвердилася слава нездолан
них. Нею вони однаково завдячують як своїй
природній мудрості, так і тому середовищу,
серед якого зародилася й визріла скіфська
могутність — безкрайньому північнопричорноморському степові.
їдучи тими просторами, не можна не л о 
вити себе на думці: чи не тут містився скіф 
ський Ексампей, чи не отам шикувалася до
бою відчайдушна кіннота Іданфірса або воль
ниця легендарного Атея? І серце сповнюється
правдивою гордістю, що ти — спадкоємець
і продовжувач тієї сили й слави.

На Перекоп, тамуючи громи,
Вітрила хмар спливають під вітрами.
Черлений захід сизим и крильми
Розплескує по балках си зі трави.
Тройзіллям , полинами, чебрецем
Пропах твій день, розчахнутий, мов брама.
Я к я лю блю сумне твоє лице,
Безжально переоране ярами,
М ій рідний степе в зл от і яворів! —
Д е і вночі пізнаю камінь кожний.
І запах трав, і пил т воїх доріг
Вдихаю в себе глибоко й тривожно,
І мить як вік, і світла кожна п’ядь,
І обрій дивним сяйвом осіяний.
І хмари, наче лебеді, летять,
Ламають б іл і крила об кургани.
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Із надр і на віти — рисям и!
Із надр і на вітер — свистами.
Гусиним пером писані?
Та це ж бо стріла скіфськая.
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Крицеве крило грифове,
Остання пітьма — Скіф іє!
Сусіде, спішити нічого!
К у д и ? - коли верст - тисячі.

Ув обмін ст рілою стрічною
Коли-небудь — там — спишемся.
Велика-велика — й — тихая
М іж м ною й т обою — Скіфія...
То ж спи, м ій коханий, любий м ій
Сірійцю, обнявши смертоньку.
Я ким и заглушиш лют нями
їїне для вух смертного (Чи й вашими мірять вт іхами?!)
Епічний розгін - С кіф ії!
(За М. Цветаевою)

Кажучи Дарієві про те, що єдиним при
водом до невідкладного бою зі скіфами м о
же бути пограбування могил їхніх батьків,
Іданфірс, імовірно, був цілком упевнений,
що перси їх не Знайдуть. Скіфський цар
мав рацію: ця справа виявилася непосиль
ною не тільки для Дарія, але й для кількох
поколінь археологів — архаїчні могили степо
вих скіфів V II—V I ст. до н. е. невідомі й досі.
Це тим парадоксальніше, що Геродот кон
кретно вказує їх місцезнаходження, неодно
разово його уточнюючи. А л е історія ніби
кепкує над скіфознавцями — зазначене місце
є, а могил немає. Щоправда, у степу відомі
розрізнені поховання скіфської архаїки —
часом у самостійних могилах, іноді в курга
нах більш раннього часу, але вони, звісно,
не становлять того масиву, у якому можна
було б вбачати скіфські кладовища часів
Іданфірса і Геродота.
Про поховальні звичаї скіфів батько істо
рії пише: «Гробниц і [їхніх] царів містяться
в Геррах, до яких Бористен ще судноплав
ний. К оли у скіфів помирає цар, то там ви
копують велику чотирикутну яму. Приготу
вавши яму, тіло підіймають на віз, покри-.
вають воском; потім розрізають ш лунок не

біжчика, очищають його і наповнюють тов
ченим купером, пахощами та насінням
селери і анісу. Опісля живіт знову зашива
ють і везуть [небіжчика] на возі до другого
племені. Ж ителі кожного краю, куди приво
зять тіло царя, при цьому роблять так само,
як і царські скіфи. Вони відрізають шматок
свого вуха, обстригають кружальцем волосся
на голові,, надрізають руку, роздряпують ло б
і ніс, протикають стрілами ліву руку. Звідси
небіжчика везуть на возі далі, в інший край
свого царства. Супроводжують тіло ті, до кого
його було привезено раніше. П ісля о б ’їзду
всіх країв вони знову прибувають у Герри
до племен, що живуть у найбільш віддале
них межах країни, і до царських могил.
Там тіло на со ло м ’яних підстилках опускають
в могилу, по обидва боки втикають в землю
списи, а зверху настеляють дош ки й покри
вають їх комиш евими матами. У решті про
сторого приміщення гробниці ховають одну
з налож ниць царя, попередньо задавивши
її, а також виночерпія, кухаря, конюха, охо
ронця, вістового, коней, первістків усяких
інших свійських тварин, кладуть золоті ча
ші (срібних і мідних посудин для цього
скіфи зовсім не застосовують). П о тому всі
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могили відправляти тризну, після якої р об
лять опудала з 50 забитих коней і такої
самої кількості найкращих царських слуг,
розставляють їх для охорони навколо курга
ну і на цьому кінчають обряд.
Отже, поховання предків Іданфірса, як і
його сучасників, містилися в Геррах, до яких
Дніпро був судноплавний. Описуючи ріку

милка: в такому разі Герри мали б містити
ся ледве чи не на широті Москви, чого не
можна припустити, виходячи з інших пові
домлень того .самого автора. М ож ливо, тут
Геродот сплутав сорок днів плавання з тими
сорока днями, протягом яких тіло царя,
перш ніж потрапити в Герри, мандрувало
по країні для прощання з ним скіфів.

22
А степ все світиться
_*
курганами
Й не дозволяє забуття...

разом насипають над гробницею великий
горб, причому навперейми стараються зроби
ти його якомога вйщим...
Так скіфи ховають своїх царів. К оли ж
помирають прості скіфи, то найближ чі роди
чі кладуть тіло на віз і возять по всій окру
зі до друзів. У с і друзі приймають небіжчика
і влаштовують супровідникам частування,

причому підносять і небіжчикові покушту
вати тих самих страв, що й решті. Простих
лю дей у такий спосіб возять по окрузі про
тягом сорока днів, а потім ховають».
До цього Геродот додає, що після похо
рону скіфи очищають себе в своєрідній лаз
ні димом конопляного насіння. А через рік
по похороні царя всі збираються до його

23
У задумі зійду на
могилу,
Горілиць упаду в траву...
24
Я рубав без роздуму,
щоб
На бенкеті сісти між
перших.
Серце мав холодне, мов
дзьоб,—
Невблаганний бронзовий
вершник.
Із-поміж неосягнутих
справ
Лиш одне, здається,
зумів я:
В смерть, з якою поряд
скакав,
Увігнавсь, як в плоть,
по руків’я...
Л . Череватенко

Герр, яка розмежовувала зем лі скіфів-кочовиків і скіфів царських, Геродот зазначає,
що вона відділялась (буквально — витікала)
від Дніпра в однойменній місцевості. В ін
шому місці він вказує, що ця місцевість
розташована по Дніпру, поки його течія ві
дома. Щоправда, відстань до неї він визна
чає в сорок днів плавання, але тут явна по-

Більшість сучасних дослідників вважає,
що судноплавним за Геродота, як і в п із
ніші часи, Дніпро був до порогів або навіть
нижче — до м ілин на місці Н ікоп оль-К ам ’янської переправи. Отже, й геродотівські Герри
почали шукати насамперед тут. І справді,
саме нижче дніпровських порогів по обидва
боки від ріки було виявлено найбільш і
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зосередження курганних скіфських могиль
ників, що налічують десятки, а м ож ливо й
сотні тисяч могил. Тут стояли й велетенські
курганні насипи, справжні степові піраміди,
найбільш і з яких — О лександрополь, Солоха
і Ч ортом лик — сягали заввишки близько
18—21 метра і, безперечно, були споруджені
над гробницями володарів великого скіф
ського царства. Розкопки цих пам’яток при
несли нашій археології світову славу. Здава
лося, геродотівські Герри самі йдуть до рук,
але... А л е після ш ирокої і тривалої дискусії
остаточно з ’ясувалося, що всі ці кургани бу
ли насипані в IV —III ст. до н. е. і, таким
чином, належать не предкам і сучасникам
Іданфірса, а його нащадкам.
;
Не знаходячи Геррів у степу, дехто з д о 
слідників схилився до думки про те, що вони
містилися за межами степу, зокрема
на
П осуллі, де відомі великі курганні м огиль
ники раннього періоду, у тому числі й веле
тенські кургани заввишки 10—20 метрів.
Проте поховальний обряд посульських м о 
гил занадто вже відрізняється від описано
го Геродотом. Більш е відповідають йому
курганні поховання Кубані, однак кількість
їх порівняно невелика, а територія розм і
щення перебуває зовсім осторонь скіфсько
го степу. Щоправда, існує думка, що за пер
вісного періоду підкорення скіфами П ів
нічного П ричорном ор’я Прикубання, м ож 
ливо, входило до їхніх володінь. Крім того,
відомо, що багато кочових народів ховали
своїх небіжчиків за межами земель, по яких
кочували. А л е як у такому разі пояснити
повідомлення Геродота про знаходження
місцевості Герри біля Дніпра?
М ож на припустити, що Герри стали кла
довищами скіфів лиш е з часів Геродота.
Це підтверджується й археологічними мате
ріалами, але й у цьому разі місце архаїч
них скіфських м огил залишається невідомим.
Будемо сподіватися, що подальш і д о сл і
дження внесуть ясність і в це питання, а
поки що одна за одною розкривають свої
таємниці степові могили IV ст. до н. е.,

25
Отак і зійшла вона з четверика:
Світились навколо чи німб, чи гало.
Тримала люстро одна рука,
А друга келих з вином простягала...
26
...Чатує на оленів там стріла,
І ось один з них сумно скине роги...
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більш ість яких за часом можна пов’язати
з періодом царювання Атея.
Серед широкого загалу існує хибна дум
ка про те, що степові кургани насипано
запорозькими козаками. Насправді ж най
пізніший із них було споруджено майже за
два тисячоліття до появи першого козака —
коли ще не тільки козацтва, не тільки укра-

27
Причасти нас, богине, до безсмертя і неба,
До вогню невмирущого, до джерел чистоти.
Крім кумису і м ’яса нам ще вічності треба,—
Причасти нас до подвигу,— і мечі освяти...
28
На світі жодна мить не зникла:
В глибинах вічної ріки
Два кабани схрестили ікла,—
Та й задивились у віки...

їнців, але й слов’янства як такого не було.
Так само, до речі, ніколи не існувало і «с т о 
рож ових» могил,— всі кургани, великі і малі,
становлять собою поховальні споруди.
Більшість наших степових могил відно
ситься до доби бронзи (III—II тисячоліття
до н. е.), менша частина — до скіфського
часу. І лиш е поодинокі з них споруджені
сарматами та середньовічними кочовиками.
За тисячі років, які пройш ли від часу
їх спорудження, кургани так злилися зі сте
повим пейзажем, що тепер без них важко
уявити сам степ. Перегорніть хроніки ман
дрівників минулих століть — перше і най
більш видатне, що завжди дивувало й при
голомш увало їх,— нескінченні курганні пасма,
що простяглися серед духмяного степового
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безмежжя. М ісячної ночі і погож ої днини,
у зливи й заметілі стоять вони живими па
м ’ятниками тим, що спорудили їх, а потім
і поснули під ними.
Важко знайти письменника, який би,
описуючи степ, міг поминути кургани. І вже
зовсім немож ливо без щему у серці читати
степові пейзажі А. П. Чехова, який зріс у
степу і присвятив йому не одну сторінку
своєї творчості. «В синявій далині, де остан
ній видимий горб зливався з туманом,— пи
сав він в оповіданні «Щ астя»,— ніщ о не во
рушилось; сторожові та могильні кургани,
що там і сям здіймались над горизонтом
і безмежним степом, дивилися суворо й
мертво; в їх непорушності і беззвучності
відчувались віки й цілковита байдужість до
людини; мине ще тисяча років, помруть
мільярди людей, а вони все ще стоятимуть,
як стояли, нітрохи не жалкуючи за помер
лими, не цікавлячись живими, і ж одна душа
не дізнається, навіщо вони стоять і яку
степову таємницю ховають під собою ».
Справді, то дивне відчуття,— зійти на сте
повий курган і, заплющивши очі, побачити
раптом себе в інш ому світі, зовсім з іншими,
не нашими, вимірами й уявленнями. Адж е

29, ЗО
Наш вірний друг,
учитель мудрий наш,
Вино ячмінне нам
живило сили.
Ми мчали в бій під
дзенькіт мідних чаш
При поясі, і з ними
йшли в могили...
В. Брюсов

всі ті, що лежать під ними, були колись
живими людьми. Вони орали поля й випа
сали худобу, сіяли й воювали, лю би ли й не
навиділи. Сліди їхні завіяли вітри, віки
заглуш или їхні голоси, і тільки німотні м о 
гили залиш илися єдиними свідками живих
їхніх радощів і сумувань.
А л е Антон Павлович помилявся у тому,
що ці свідки довіку не розкриють своїх
таємниць. Розкопки степових курганів поча
лися ще в середині X V III ст. За двісті років
дослідж ень їх розкопано сотні й тисячі.
І кожен з них — мов книга не лиш е про
велику і непросту історію народів, але й про
конкретне життя конкретної людини.
Порівняння курганів з книгою зовсім не
надумане. Не лиш е народи доби бронзи,
але й скіфи, незважаючи на якнайтісніші
стосунки з високорозвиненими греками, так
і не осягли писемності. Причина цього яви
ща, звичайно,— соціально-економічний рі
вень розвитку скіфського суспільства. А ле,
імовірно, немалою мірою вона була зум овле
на також вимогою суворого дотримання скі
фами усталених прабатьківських звичаїв.
З цього приводу Геродот розповідає п о
вчальну історію життя і смерті скіфського

ф ілософ а Анахарсіса (рідного дядька Іданфірса), якого навіть чванливі греки визнали
(поряд з шістьма грецькими) сьомим мудре
цем світу.
Подорож уючи по Греції, Анахарсіс б ли зь
ко познайомився як з тогочасною грецькою
ф ілософ ією , так і з релігією. О собливо до
вподоби йому припало свято В еликої Богині,
яке відправляли греки на острові Кізік.
Анахарсіс присягнувся богині після повер
нення додому живим і здоровим принести
їй жертву за обрядом, баченим у кізікінців,
і влаштувати на її честь цілонічне святку
вання. Повернувшись у Скіфію, він забрався
в Гілею і вчинив обіцяне. Проте хтось д о
ніс про це його братові, цареві Савлію. Той
прибув у ліс і на місці вбив Анахарсіса,—
найбільш ого скіфського мислителя. Воістину
немає пророків у своїй батьківщині!
Геродот переповідає ці події спрощено,
у вигляді легенди. Насправді ж, мабуть, й ш ло
ся про спробу Анахарсіса запровадити в
Скіф ії новий культ, а, можливо, разом з
ним,— і нові соціальні порядки. Проте факт
залишається
фактом:
захищаючи
свою
землю від чуж оземних впливів, скіфи не
зупинялися ні перед чим.
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31
Ой, полети, орле,
На Дін рибу їсти.
Та принеси, орле,
Від родоньку вісті...
Народна пісня

32
Заблуканий в торосах снів,
Поміж ущелин і розколин,
Б’ю копитами білий сніг,—
Красивий, гордий, вільний
олень...
Р. Л у бк івськ и й

33
Скільки мрій в могилах
смеркло,
Скільки дум у безвість
кануло!
Я, Горгона, лиш безсмертна,
Я, що все зробила каменем.
Відійдіть і ви, охочі
Зазирнути в незбагненне:
Хто мені погляне в очі —
Скам’яніє біля мене...

Згодом доля Анахарсіса спіткала і одного
зі скіфських царів, потомка Іданфірса Скіла,
сина Аріапіфа. Матір’ю його була гречанка,
яка навчила сина не лиш е розмовляти, але
й писати грецькою. Батько Скіла, як пише
Геродот, «загинув від підступності царя агаф ірсів» (тих самих агафірсів, що відмови
лися пустити скіфів під час скіфо-перської
війни у свої володіння) Спаргапіфа, і престол
перейшов до Скіла разом з однією із дру
жин Аріапіф а (у скіфських царів існувало
багатожонство) на ймення Опія.
Еллінське виховання далося Скілові взна
ки. Збудувавши в О львії кам’яний будинок
і поселивш и в нім одну зі своїх дружин,
місцеву уродженку, він часто наїздив до м і
ста, залишав свій почет перед стіною і нака
зував замикати за собою ворота. Тут він пере
одягався в грецький одяг і вільно ходив по
місту, дотримуючись грецьких звичаїв і на
віть беручи участь у відправленні релігійних
обрядів еллінів. Нарешті, він навіть забажав
посвятитися у таїнства Вакха. Образившись
на скіфів за те, що ті глузували над еллін а
ми з приводу їхніх вакхічних нестямств,
ольвіополіти донесли скіфському війську
про посвячення царя. Вони провели скіфів
на фортечну стіну і показали Скіла, який
проходив по вулиці з юрбою греків у вак
хічній несамовитості. Скіфи були без міри
обурені. П ісля повернення Скіла додому во
ни повстали проти нього й оголоси ли своїм
царем Октамасада, брата Скіла. Скіл спочат

ку врятувався втечею до фракійців, але скіфи
виміняли його за брата фракійського царя,
який на той час переховувався з якихось
причин у скіфів, і Октамасад на місці велів
стяти Скілові голову.
Таке суворе дотримання традицій і зви
чаїв у скіфів, безперечно, поширювалося й
на заборону писемності. М ож ливо, певна
частина скіфської знаті, як видно на при
кладі Скіла, володіла грецьким письмом, але
воно не набуло скільки-небудь істотного п о
ширення серед маси скіфів. У всякому разі,
в скіфських курганах за винятком окремих
грецьких написів не знайдено жодного с ло 
ва, написаного рукою скіфа. Натомість їхні
могили — справжні скарбниці, де археологи
знаходять тисячі речей — посуд, зброю, за
лиш ки одягу, прикраси, деталі кінської
збруї тощ о,— все те, чим скіфи користува
лися за життя і, згідно зі своїми релігій
ними уявленнями, мали користуватися у п о
тойбічному світі. І коли пригадати, якого
листа надіслав Іданфірс Дарієві (птах, миша,
жаба, п’ять стріл), то скіфські могили з пов
ним правом можна називати своєрідними
книгами, безписемними листами у вічність.
І хай кожен з них сам по собі може бути
прочитаний по-різному (як прочитали листа
Іданфірса Дарій і Гобрій), але взяті разом
вони становлять надійне дж ерело до ви
вчення побуту, культури, звичаїв, соціальної
організації, економіки й самої історії скіф 
ського суспільства.
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Веселики
Моїй маленькій приятельці Марисі

Не барися, М арисю ,—
Поки день не дотлів,
П ідем з дядьком Борисом
Зустрічать журавлів.

А мені то не міф и —
В серці грониться страх:
Справді птиці — чи скіфи
Пломенять на вітрах?

У степу на м оги л і
П ід веселе «к у р л и »
Рапт ом скіф ські богині
Повиходять з ім ли.

Із далекого вирію
Повертають назад
У країну, що вимріяв
їхн ій сивий вожак!..

Затремтить і розстелиться
Білий цвіт по землі!..
Щ о для тебе веселики,
А мені — журавлі.

Підрост ай же, Марисю,
І до сонця злітай.
І живи, і борися,
І усе пам’ятай.

Будуть весни і літо,
І вітри голубі.
Л уки чист ого цвіту
Ще топтати тобі.
Ще за всім тим постелиться.
Біле вруно зими.
Вийдуть люди: веселики!
Та й сахнуться: то ж ми...

ЖИЖИНИЖІЙНі

А в м оги л і було темно,
Було холодно в м огилі.
Тін і падали від свічки
І хитались на стіні.

І світ илися печаллю
На л и ц і твоїм орбіти,
Наливались німотою,
А здавалось, що кричать.

Тільки ти з р у дої глини
Прост ягала б іл і руки
І крізь всі св ої ст оліт т я
П осм іхалася мені...

Чаші, келихи, ритони,
Казани, тарелі, глеки.
Д воє сл уг йому прислужували
Ще й рабиня м олода.
' \У'
Від свічок і від мовчання
Пахло ладаном в м огилі.
І по стінах, наче миті,
Сиво капала вода.

Він лежав поважно й грізно,
Упокорений навіки.
Вздовж руки — списи і стріли.
На губах його — печать.

Сонцесяйно, сонцелико
В зл от і сяяла долівка —
Персні, гривні та обручки,
Дивна зброя і стрічки.
Щ о не платівка — то доля,
Щ о не перстень — то страждання.
Через них переді мною
Розст упалися віки.

-----------1Ж
Ж
Я А
Куль-Оба
ж і--------------------------- * -ж
тшшщшПерш им скіфським курганом, розкопа
ним, а точніше зруйнованим, у степу, була
Червона, або Лита Могила, що містилася за
ЗО верст від м. Єлисаветграда (нині К ірово
град). Її було розкопано 1763 р. за наказом
генерал-губернатора Новоросійського краю
О. П. Мельгунова, який, звичайно, не лише
про скіфів, але й про археологію взагалі
не мав будь-якого уявлення. У н аслідок цього
до нас не дійш ли свідчення ні про розміри
та конструкцію кургану, ні про характер
його поховальних споруд.
Виявлені в кургані речі губернатор пода
рував Катерині II. У науку вони ввійшли
під назвою мельгуновського скарбу. Серед
них були золота діадема, окуття руків’я та
піхов меча із зображ енням реальних і фан
тастичних звірів, золоті оздоби вбрання
тощо. За худож нім стилем усі вони впевнено
датуються періодом передньоазіатських по
ходів скіфів — кінцем V II — початком V I ст.
до н. е., тобто саме тим часом, пам’ятки
якого в степу поки що залишаються невло
вимими для археологів.
Розкопки Л и т о ї М огили можна вважати
початком скіф ської археології. Відтоді до
Великої Ж овтневої соціалістичної революції
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на території України було розкопано десятки
скіфських могил, які прославили вітчизняну
археологію і зробили скіфів відомими всьо
му світові.
Так уже сталося, що дослідж ення кож 
ної більш-менш видатної археологічної па
м’ятки завжди були не лиш е розгадкою
чергової таємниці старовини, але водночас
і захопливим детективом, в якому най
несподіванішим чином перепліталися діяння
і д о лі живих людей, учасників і сучасни
ків дослідження. Не становлять винятку в
цьому й розкопки найбільш их скіфських
курганів.
Наприкінці 1830 р. світ облетіла звістка
про відкриття в одній з могил Криму нечуваних доти коштовностей. Трапилося це
так.
Навесні 1830 р. було вирішено пересели
ти 108 родин відставних матросів із Сева
стополя до Керчі, тоді ще зовсім незначно
го містечка, розташованого на місці старо
давнього Пантікапея — колиш ньої столиці
Боспорського царства. Для спорудження бу
динків місцеві урядовці наказали брати ка
мінь з великого кургану, що звався татарами
Куль-Оба, тобто «горб п оп елу». Керч-єні-

кальський градоначальник Іван О лексан
дрович Стемпковський доручив стежити за
цими роботами доглядачеві керченських
соляних озер і промислів Павлу Дюбрюксу.
Дуже несхожими були д олі цих двох л ю 
дей, імена яких історії забаглося поставити
поруч.
Справжнє
ім ’я Дюбрюкса — П о ль
дю
Брюкс. Він народився 1774 року у франції,
в дворянській родині, і, не прийнявши ре
волю ції 1789 р., опинився на чужині — спо
чатку в Австрії, на батьківщині останньої
французької королеви Марії-Антуанетти, а
потім у Росії. Три роки він перебував на
військовій службі, згодом перейшов на ци
вільну. 1811 р. він посідає досить скромну
посаду начальника керченської митниці, а
з 1817 р,— доглядача керченських соляних
озер і промислів.
Заробітки Дюбрюкса були надзвичайно
мізерними, зате вільного часу лиш алося д о 
сить. Подорож ую чи околицями Керчі, він
починає збирати різні старожитності, якими
була рясно всіяна керченська земля. Запри
мітивши дивака, що бродив по вулицях,
підбираючи череп’я, місцеві мешканці згодом
самі стали зносити йому випадкові знахідки.
З 1816 р. Дюбрюкс починає розкопки старо
давніх могил, витрачаючи на них всі свої
мізерні кошти. П ов олі домашній музей його
зростав. У 1818 р., коли музей відвідав під
час своєї подорож і до Криму Олександр І,
в ньому вже зосереджувалися численні й
доволі цінні експонати — коштовні прикраси,
уламки статуй, античний посуд, стародавні
монети.
Лю бов Дюбрюкса до старовини та напо
легливість у пошуках її залишків були ви
нятковими. На жаль, при цьому йому дуже
бракувало знань, і часто це спричинялося
до багатьох нарікань на його самовіддану
працю. Він і сам, мабуть, розумів її одно
бічність. О тож коли на шляху Дюбрюкса
трапилася людина, здатна допомогти йому
як науковець, він з радістю вступив з нею
у співробітництво.
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шалося дуже важким, але ніщо не могло
зупинити його одержимості, французький
консул в Одесі Тетбу де Маріньї писав:
«Я бачив, як Дюбрюкс, обтяжений уже літа
ми, майже в убозтві, спонукуваний лиш е
лю бов’ю до науки, відправлявся провадити
свої дослідж ення із Керчі до Опука на від
стань 60 верст з одним шматком хліба в

висока освіченість і гуманність помітно ви
діляють його серед сучасників. І. О. Стемп
ковський вийшов у відставку 37-ми років
і згодом став керч-єнікальським градоначаль
ником. Ш ироке будівництво, яке тоді роз
горнулося в Керчі, сприяло пожвавленню
археологічних досліджень. Лю бов до старо
вини і звела Стемпковського з Дюбрюксом.

Цією лю диною був І. О. Стемпковський.
Він народився 1789 р. у сім’ї збіднілого ро
сійського поміщ ика і з юних років розпо
чав військову кар’єру. 1813 р. вже у чині
полковника він опиняється в Парижі, де,
спонукуваний жадобою знань, усе своє д о 
звілля віддає вдосконаленню освіти. За чо
тири роки м олодий полковник встиг зроби
ти так багато, що його було обрано членомкореспондентом Паризької Академ ії наук.
Повернувшись до Росії, І. О. Стемпков
ський робить дуже багато для організації
археологічного вивчення півдня України,
створення археологічних музеїв, наполегли
во вивчає старожитності і пише низку на
укових праць, здебільш ого з історії Боспорського царства. Природжена обдарованість,

34
...Він лежав поважно й грізно,
Упокорений навіки.
Вздовж руки — списи і стріли,
На вустах його — печать...

35
Розгойдуючи твердь хистку
Від будучий аж до минувшин,
Мчимо чимдуху, на скаку
Горлянку сонцю перетнувши...
Л. Череватенко

З 1820 р. останній працює під наглядом
Стемпковського.
З титанічною
наполег
ливістю він замальовує, картографує і опи
сує відкриті ним залишки стародавніх буді
вель, які внаслідок зростання міста гинули
на очах. Життя дослідника, як і раніше, л и 

кишені; бачив, як провівши дві чи три ночі
в тих самих пустельних місцях, котрі прави
ли йому за предмет розшуків, він повертався
додому, виснажений голодом, підтримуючи
своє існування лиш е степовими травами».
Цю самовіддану працю Дюбрюкс завер
шив написанням фундаментальної книжки
«О п и с руїн і слідів стародавніх міст
та
укріплень, що колись існували на європей
ському березі Босфора Кіммерійського, від
входу в протоку поблизу Єнікальського мая
ка до гори Опук включно, біля Чорного
моря». Книжка, на жаль, так і не побачила
світу за життя автора. Незважаючи на брак
знань, у своїм дослідж енні цей подвижник
набагато обігнав не лиш е учених сучасників,
але й пізніш их археологів.
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Взагалі доля була до нього несправедли
ва. Не раз Дюбрюкса обкрадали, видаючи
його праці за свої. К оли 1826 р. в Керчі
було створено археологічний музей, Дюбоюксу не знайшлося в ньому місця. Н е
зважаючи на таку образу, він без нарікання
передав до музею своє зібрання, яке, власне,
й склало основу музейної колекції.

І ось у середині вересня 1830 р. Дюбрюкс
опинився на Куль-Обі. Каменю було вивезе
но вже чимало і роботи завершувалися. А ле
досвід підказував Дюбрюксу, що Куль-Оба
не звичайний горб, а складена із каменів
могила, під якою має бути гробниця. Своїми
думками він поділився із Стемпковським і
останній наказав продовжити роботи. Дю-

36
О, були ми нерозлучними!,
Як же поруч нам не
йти? Ці браслети, як
наручники,
Одягнув на мене ти...

37
1 голови летіли преч,
1 кров скипалася від
люті.
Я сам собі гострив свій
меч
Точилом в золотім
окутті.

брюкс, йдучи за велінням свого чуття і д о 
свіду, почав розбирати північний схил гор
ба, сподіваючись саме тут знайти вхід до
гробниці. ї не помилився. Вхід виявили
19 вересня. Він був збудований із тесаного
каменю, але значною мірою уже обвалився
і на розчищення його піш ло три дні.
22 вересня о 4 годині по обіді Дюбрюксу
вдалося пролізти в гробницю. Т о була велич
на споруда зі східчастим склепінням, ви
кладеним, як і стіни, із тесаного каменю.
М ісцями воно вже обвалилося і в склеп про
сипалася земля. К оли очі звикли до напів
темряви, Дюбрюкс побачив, що з-під каме
нів і зем лі стирчали лиш е уламки трухлявого
дерева. Висновок був убивчий: могилу п о
грабовано. Проте, незважаючи на небезпеку
обвалів, тремтячими руками Дюбрюкс почав
розчищати склеп. І раптом в ньому одна
за одною почали з ’являтися золоті оздоби,
які, без сумніву, леж али на місці: гробниця
залишилася недоторканою! К оли її розчисти
ли, всі зрозуміли: нічого подібного в світі
ще не траплялося.
Склеп мав розміри близько 4X4,3 метра,
висота його сягала 5 метрів. Східну частину
займав дерев’яний саркофаг, у якому го ло 
вою на південь лежав кістяк чоловіка. Сарко
фаг було оздоблено платівками зі слонової
кістки з карбованими багатофігурними сце
нами м іф ологічного змісту.
На голові чоловіка збереглися рештки
повстяного башлика, прикрашеного зо ло ти 
ми платівками й стрічками з рельєф ними
зображеннями рослинних мотивів або сцен
скіфського побуту. На шиї містилася масив
на золота гривня (461 грам) у вигляді кру
ченого джгута зі скульптурними фігурками
вершників на кінцях. Руки небіжчика при
крашали п’ять золотих браслетів. Увесь й о
го одяг був обш итий золотим и платівками
із різноманітним штампованим орнаментом.
Поруч з небіжчиком леж али меч із зо л о 
тим окуттям руків’я та піхов, оздоблених
/ карбованими сценами боротьби звірів, з на
кресленим на них ім ’ям грецького майстра
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Порнакса, вита золота стрічка від руків’я
нагая, точильце у золотій оправі, сагайдач
ний набір бронзових вістрів стріл, вкрита
позолотою бронзова кнеміда (броня для за
хисту ніг) та вишукана золота чаша завважки
698 грамів, поспіль оздоблена композиціями
із фігурок дельфінів, риб, голівок цапів і хи
жаків, які облямовували голову грецького
божества Силена або маску Медузи-Горгони — м іф ічної істоти, від погляду якої все
кам’яніло.
Праворуч від саркофагу містилося лож е
із рештками жіночого поховання — кістяка
налож ниці чи дружини головного небіж чи
ка. За пишністю вбрання воно не поступа
лося чоловічому. На голові жінки виявлено
золоту діадему, оздоблену різнокольоровими
розетками й зображенням жіночих фігур
та риб, а також золоті стрічки від неголов
ного вбрання. До
нього підвішувалися
вишукані золоті підвіски у вигляді круглого
медальйона із зображенням голови богині
А ф іни в ш оломі. М едальйон був прикра
шений кількома рядами ошатних амфороподібних привісок та розеток на плетених
золотих ланцюжках. Дві інші підвіски, ви
явлені на кістяку, ще більш витончені,—
були справжнім шедевром золотарства, п о
вторити який не змогли навіть кращі юве
ліри Парижа й Петербурга.
Ш ия жінки була вбрана в намисто і важ
ку золоту гривню (473 грами) з фігурками
лежачих цапів на кінцях. О здоблення д о
повнювали широкі золоті браслети із зобра
женням грифонів, що шматують оленя. П о 
руч з небіжчицею леж али бронзове л ю 
стерко з окутою золотом ручкою та срібне
веретено.
А в складених між ногами руках жінка
тримала електровий (із сплаву золота й
срібла) келих, на поверхні якого доокруж
було викарбувано чотири сцени із життя
скіфів, зображ ених у високохудож ній реа
лістичній манері. На одній із них, імовірно,
головній, спершись головою на спис, за
думливо сидить скіф із царською діадемою

38
Допоки йду — тобою квітне путь.
А раптом стане йти уже несила,
Мені під серце люстро покладуть,
Щ об у світи любов моя світила...
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на чолі. Перед ним напочіпки, у башлику
і з щитом при боці, також спираючись на
спис, щось доповідає рядовий воїн. За його
спиною інший воїн у такому самому баш ли
ку натягує на лук тятиву, з-за спини в нього
виглядає другий лук. У сі чотири воїни з двох
подальш их сцен також мають при лівому
боці горити з луками. На одній з них скіф
у башлику перев’язує інш ому ногу, на дру
гій обидва персонажі простоволосі, один з
них обмацує рота другого, на обличчі у того —
страждання, він навіть схопив за руку свого
лікаря. Обличчя, взуття, одяг передано з
етнографічною точністю. К омпозиція ста
новить собою шедевр, позначений печаттю
генія.
Відразу ж по відкритті чаші у д о слід н и 
ків виникла думка: чи не сцени із життя
скіфського царя зображ ено в описаній ком
позиції? Надто вже була вона правдопо
дібна. К оли ж оглянули череп основного
небіжчика гробниці, з ’ясувалося, що в ниж 
ній його щелепі, саме там, де на зображенні
лікар порається у воїна в роті, бракує двох
зубів, а третій поруч — хворий, і навіть щ еле
па у цьому місці опухла. Звичайно, це міг
бути простий збіг, але надто вже він деталь
ний і недвозначний. Так виникло припу
щення, що на келиху зображено сцени із
життя самого кульобського царя. Проуе для
перевірки залиш алося чекати на інші п о
дібні відкриття.
В узголів’ї володаря Куль-Оби та його
супутниці лежав кістяк слуги без будь-яких
речей. М іж ним і похованням жінки вияви
ли шість залізних ножів з кістяними рукі
в’ями та один з руків’ям, обкладеним зо л о 
том. За головою слуги в спеціальному за
глибленні підлоги, викладеної кам’яними
плитами, містилися кістки коня від жертов
ної їжі, ш олом та друга позолочена кнеміда
(першу виявлено, як пам’ятає читач, поруч
з основним небіж чиком).
39
Уздовж західної і північної стін склепу Ие гУ6и>а черешні,
стояли чотири грецькі амфори з-під вина, щ еҐзол о’шсеоїжки
два великі бронзові казани, два срібні тази Подарував їй грек...
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40, 41
Сонце криваве потроху
скотилось за обрій,
Ніч петрівчана габою
степи оповила.
Скіфи натомлені в
табір із бою вертали,
Різали коней, у кендюхах
м ’ясо варили.
Той перев’язував ногу,
а той лікував собі зуба,
Лук лаштував. А один —
із царем радив раду...

безпечно — стіни склепу ледве трималися і
загрожували обвалом. Великий камінь, зі
рвавшись із склепіння, тільки завдяки щас
ливому випадку не вбив Дюбрюкса. На його
честь треба сказати, що наукову фіксацію
знахідок він здійснив з притаманною йому
точністю і пунктуальністю, не в приклад
навіть багатьом його наступникам у X X сто
літті. Роботи завершувалися. Нерозчищ еною
залишалася невелика ділянка склепу, на якій
вже нічого не чекали. У сі виявлені знахідки
було забрано із могили. Південна стінка
склепу обвалилася, мало не придавивши
цікавих, і Дюбрюкс був певний, що в склеп
уже ніхто не зайде. Вартові, які охороняли
могилу всі ці дні, почали ремствувати на
холод, тому Дюбрюкс не особливо наполягав

на подальш ому вартуванні. Як тільки архео
логи піш ли додому, охоронці також поки
нули курган.
К оли ж наступного ранку Дюбрюкс п о
вернувся на могилу, то побачив, що вхід
до склепу розібраний, підлога очищена від
обвалів і плити її вивернуті,— не було сум
ніву, що вночі у гробниці побували грабіж
ники. Цього прорахунку дослідник не міг
пробачити собі до смерті.
Л иш е завдяки наполегливості Дюбрюкса
і доброму ставленні до нього керченського
лю ду через кілька місяців йому вдалося на
трапити на слід грабіжників. Одним із них
виявився місцевий грек Дмитро Бавро. Він
і розказав Дюбрюксу всю історію пограбу
вання склепу.

42
Спи, моє добре літо,
Світе мій світлий, спи...
Чашу твою налито.
Встань на зорі —
І пий!
І. Ж иленко

та велика таця, на якій лежав цілий набір
срібного посуду до вина: два ритони (роги),
прикрашені скульптурними голівками тва
рин на кінцях, чашка з покришкою, на якій
було викарбувано ім’я Гермеса, грецький
кілік (мілка посудинка до вина), кілька кели
хів. Один з них містив зображення качок, що
клюють рибу, інший — сцени боротьби звірів.

На п ідлозі гробниці зібрано безліч брон
зових вістер стріл та уламків залізних на
конечників списів і дротиків, кілька з о л о 
тих флаконів, багато золотих платівок від
вбрання небіжчиків, у тому числі з антропо
морфними зображеннями.
Р озч и щ ен н я ск леп у, й ого о п и с і к р еслен н я
т р и в а л и т р и д н і. П р а ц ю в а т и б у л о д у ж е н е 
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43
...На берег хвиля приведе
Ритон, який пішов під
воду...
Л . Череватенко
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44
Мчи ж мене, Мерані, в
чорному тумані!
Сині м ої думи ворону
незнані...
Н. Бараташвілі
(переклад
М. В інграновського)

Як тільки варта залиш ила курган, до ньо
го кинулися охочі до легкої наживи, що
ховалися поблизу. Розібравши завал, вони
виявили на нерозчищеній ділянці чимало
золотих платівок і почали вивертати плити
підлоги. П ід однією із них містилося чи то ще
одне поховання, чи то схованка — з ’ясувати
це так і не вдалося. У всякому разі в ямі
леж али величезні коштовності. Н айбільш і
з них — окуту золотом бронзову гривню,
оздоблену левиними голівками на кінцях,
та золоте окуття горита — грабіжники поділи
ли між собою, розрубавши сокирою на шмат
ки. Напевне, це були не єдині речі, п оділе
ні в такий спосіб. Більшість їх, імовірно,
було переплавлено, інші розійш лися по сві
ту — розпродаж їх тривав ще 1859 р.

Л иш е незначну частину цих речей вдалося
скупити. Серед них — масивна золота бляха
завважки 266 грамів, виготовлена у вигляді
стилізованого оленя, прикрашеного фігур
ками звірів. Виріб становить зразок того
звіриного стилю, з яким скіфи прийшли до
Північного П ричорномор’я. Оскільки ранні
скіфські могили в степу трапляються рідко,
цей стиль більш е відомий за пам’ятками
інших
територій — Кубані,
лісостепової
України, Сибіру. На кульобській блясі звіри
ний стиль вже відчутно деградував,— імовір
но, її виготовляв античний майстер, який,
взявши форму, зовсім не зрозумів змісту
образу. На зворотному боці бляхи накресле
но літери « П А Ї», що, можливо, передають
скорочене ім ’я майстра. Знахідка була на
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45
Тугою стрілою стрічною
Коли-небудь — там —
спишемся...
М. Цеєтаєва

стільки коштовною, що М икола І наказав
сплатити Дмитру Бавру за її повернення ви
нагороду в 1200 карбованців — суму на той
час фантастичну.
У склепі, охорону якого Стемпковський
після пограбування не лиш е поновив, але
й посилив, Дюбрюксу, за винятком окремих
золотих платівок, уже нічого не пощ астило
знайти. Він вважав, що під нерозібраною
частиною насипу кургану має бути ще одне
поховання, але добратися до нього бракувало
коштів.
У 1875 р. директор Керченського архео
логічного музею О. Є. Лю ценко здійснив нові
розкопки Куль-Оби. В материковій скелі
під курганом він справді відкрив кілька ям,
але всі вони були порожні. М ож ливо, їх
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спіткала та сама участь, що й схованку чи
могилу у п ідлозі основного склепу. Курган
досі повністю не докопаний, і не відомо,
що зберігається під його останцями. Дехто
з археологів вважає, що там мають бути при
наймні кінські поховання.
К ам ’яний склеп, подібний до кульобського,— явище для Скіфії унікальне. У степовій
її частині такі не трапляються. Це дало під
ставу декому з дослідників висловити думку,
що в К уль-О бі поховано не скіфського, а
боспорського царя. Проте весь поховальний
ритуал могили, навіть за дрібницями п од іб
ний до описаного Геродотом, незаперечно
засвідчує, що гробниця належала скіфові.
Про те саме говорять і численні зображення
скіфів на витворах золотарства. Інша справа,

ким був цей скіф. Ц ілк ом можливо, як
зауважував видатний радянський скіфознавець Б. М. Граков, що тут поховали втікача
на зразок царя Скіла, який лю бив пороз
кошувати в грецькому місті. А ле, за словами
дослідника, «він забрав з собою в цьому
зовсім не варварському місті весь по-варвар
ському пишний і кривавий ритуал», з такою
повнотою відбитий у скіфських могилах
Ниж нього П одніпров’я.
Куль-Оба вперше розкрила суть цього ри
туалу, довівши, таким чином, правдивість
повідомлень про нього Геродота. А л е крім
усього іншого чи не головне її значення в
тому, що вона вперше познайомила людство
із образами скіфів, з їхнім щ оденним буттям.
Кількість цих образів у Куль-Обі, здається,
неперевершена й досі. Крім сцен на електровому келиху, високомистецьке зображення
їх представлене на кінцях зо ло то ї гривні,
де відтворено фігурки вершників,та на чис
ленних золотих платівках. На одному з ти
пів таких платівок зображено скіфську б о 
гиню із дзеркалом у руці, перед якою, оче
видно, прилучаючись до божества, стоїть і
п ’є з ритона м олодий скіф. Інша платівка
передає фігуру скіфа з горитом при боці.

46
...Хто це руки ламле в тузі?..
Л . Череватенко

47
Я зроду скіф. Я правнук
Бористена...
А . П авличко

48
...Причащався, як прощався,
У руці тремтів ритон...
49
Ні, не з глини,— з грози ми!
Пам’ять наша — стобожна.
Ми усі побратими,—
Як здолати нас можна?..
Л. Череватенко

Третя й четверта — скіфських вершників.
О дин із них мчить на коні, піднісши догори
руку, другий — стискаючи в правиці списа.
Дуже цікаві платівки із зображенням скіф 
ських лучників, що стріляють із луків, стоячи
один до одного спинами. Та чи не найбільш е
вражає бляшка, на якій зображено сцену
братання скіфів: двоє воїнів, стоячи навко
ліш ки і тримаючись один за одного, п ’ють
із одного ритона.
Скіфський обряд побратимства описано
в античних джерелах. К оли хтось із кочовиків
обирав собі побратима, це означало, що за
нього віднині він піде навіть на смерть.
О бряд відбувався так. М айбутні побратими,
надрізавши пальці, капали у чашу з вином
кров, занурювали в неї леза мечів, а потім,
тримаючись один за одного, пили. Після
цього ніщ о вже не м огло їх розлучити.
У давньогрецького письменника Лукіана
(близько 125 р.— після 180 р. н. е.) натрап
ляєм о на дивну бувальщину, записану ним,
за його свідченням, із вуст скіфа Токсаріса.
...На четвертий день по тому, як Дандаміс
і А м ізок стали побратимами, на скіфський
табір, розташований на березі Танаїсу, напа
ли великі полчищ а сарматів. Здіймаючи ку
ряву, на схід, за Танаїс потяглися обози із
награбованим майном і полоненими. Серед
останніх був і Амізок. К оли про це довідався
Дандаміс, він стрибнув у річку і поплив до
ворожого берега. Сармати кинулися до нього
із зброєю, але Дандаміс вигукнув: «З ар ін !»
(золото, викуп), і вони відвели його до свого
царя. Т ой запитав юнака, що він має і що
хоче віддати за життя свого друга. Дан
даміс відповів, що нічого крім життя у
нього немає, але коли царю забагнеться,
він може віддати його за побратимове.
Ж орстокий цар ніби відповів: «Ж иття не
треба, але коли хочеш звільнити побратима,
віддай лиш е частину того, що ти пропо
нуєш — очі»...
Назад Дандаміс повертався з пустими
орбітами, тримаючись за побратима й ра
дісно посміхаючись. Т од і сарматський цар
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ніби сказав: людей, подібних до Дандаміса,
можна полонити, напавши зненацька, але ж
яким буде кінцевий результат битви із ними?
І по тому наказав своєму війську відступити.
Вдячний Дандамісові за вірність, Ам ізок
осліпив і себе. Кінець життя вони прож или
спокійно і ще живими увійш ли в легенду,
яка широко переповідалася скіфами. Том у
цілком можливо, що бляш ка із Куль-Оби
відтворює не абстрактний обряд побратим
ства, а саме легенду про Дандаміса і Амізока...
Про відкриття в К уль-О бі належ ало тер
міново доповісти імператорові. А л е звістка
про знахідку дійш ла до нього лиш е напри
кінці листопада і то кружним шляхом. Су
часні дослідники вважають, що в такому
замовчуванні знахідки можна вбачати місце
вий патріотизм новоросійських намісників,
які, можливо, хотіли залишити її у Керчі.
У всякому разі, ні Стемпковський, ні тим
паче Дюбрюкс до цієї справи не мали стосунку.
Довідавшись про знахідку, розгніваний
імператор наказав негайно з ’ясувати обста
вини. Забігали петербурзькі чиновники, за
скрипіли пера писарів, у різні кінці по
далися царські ф ельд’єгері. Листуванням
займалися
головний
штаб,
міністерство
внутрішніх справ, міністерство імператор
ського двору, новоросійське і бессарабське
генерал-губернаторства. Документи цього л и 
стування, що й досі зберігаються в архіві,
становлять цілу папку.

Нарешті, 18 лютого, через п’ять місяців
після відкриття, знахідки з Куль-О би було
доставлено до Петербурга керч-єнікальським
чиновником Д. Карейшею. Цар був задово
лений — адже таких стародавніх скарбів не
мав ще жоден монарх у світі. При дворі
зчинилося справжнє свято. Забувши недав
ній гнів, цар дарує Д. Карейші, який лиш е
привіз знахідки, діамантового персня. Дами
навперебій прагнуть знайомства із ним.
Ім ’я ж людини, якій світ завдячував не лиш е
врятуванням, але й сумлінним науковим
опрацюванням
пам’ятки,— Дюбрюкса — н і
хто навіть не згадує. Свято для нього три
вало лиш е три доби — ті три доби, коли,
ризикуючи життям і німіючи від голоду,
він розчищав, обмірював, описував і зама
льовував кульобські скарби.
Більше життя не всміхнулося йому. Свої
дні він скінчив у злиднях і забутті. «З п о
чатку лютого,— пише він в одному з перед
смертних листів,— у мене в кімнаті немає
світла; часто трапляється, що по два, по
три дні я не знаю інш ої їжі, крім шматка
черствого чорного хліба. Давно вже від
мовився я й від м оєї убогої чашки кави без
цукру, котру я пив уранці. Солдатський
тютюн купую я тоді, коли маю зайві дві
копійки». Дивно й моторош но читати таке
про людину, яка відкрила людству н езлі
ченні скарби. А л е історія багата на такі па
радокси, то ж чи варто дивуватися, коли
йдеться про закони старого світу.

*

*

*

Л я га є пил опісля черед,
Виходить зірка золота.
І ти, піднісш и скіфський череп,
Ідеш стежиною в житах.

Яка в житті їм слалась нива?
Щ о їм світ илося в ім л і?
Вони своє Земне, можливо-,
Не долю били на землі.

Той скіф був, певно, м уж нім воєм,
Він звідав січі і вогонь.
А по ночах край балки т ої
Чекала суджена його.

А ми прийшли тепер натомість,
М ов їхній промінь з далини.
Над нами встала невідомість,
І ось, мов віщий знак,— вони...

Він був їй вірним нареченим,
Він у походах нею снив.
І я усл ід скіф ’янки череп
Несу розгублено за ним.

Прост и мені т вої печалі.
За все, що нам іще пройти,
Давай вночі їх обвінчаєм,—
Хай будуть свідками світи.

Хай степ заплаче сяйвом білим,
І ніч галактиками пробасить,
Коли хтось інший із м огили
Нас теж з тобою воскресить.

Коли і я за караваном
Піду, згорнувши днів сувій,
Я скіф ським золот ом курганним
Залишусь в пам ’я т і твоїй.

Не зви мене, не бий на сполох,
Не витрачай себе в журбі.
Мож ливо, інший археолог
В ж итт і зустрінеться тобі.

Він сум б очах т воїх розтопить,
І ти промовиш тихо: «М ій !..» —
Не дозволяй йом у розкопок
В душі і в пам ’я т і твоїй...
(За Б. філіповим)

Як видно з попереднього викладу, перші
свої кроки на півдні України скіфська архео
логія робила дуже невпевнено, здебільш ого
завдяки непередбаченим відкриттям. Біля
початків її нерідко стояли лю ди зовсім ви
падкові. Добре, коли ними були такі без
межно віддані науці подвижники, як Дю 
брюкс, але частіше ними виявлялися різні
пройдисвіти й невігласи, що завдали справі
дослідж ення
скіфських
старожитностей
непоправної шкоди.
У 1859 р. при міністерстві імператорсько
го двору було створено Археологічну ком і
сію, на яку поклали обов’язок розкопувати
стародавні пам’ятки. 1889 р. за нею було
закріплено виняткове право надавати дозвіл
на їх здійснення. Дослідж ення старожит
ностей набагато поліпш илися. Потроху вони
починають переходити до фахівців, що,
набуваючи досвіду, розробляють і методичні
та методологічні засади розкопок. А л е до
археології як до науки ще було далеко.
Царський двір прагнув лиш е нових і нових
коштовностей, штовхаючи археологів на
скарбошукацтво.
З першого року створення ком ісії в при
дніпровських степах почав свою археологіч

ну діяльність її член Іван Єгорович Забєлін.
Протягом 1859—1861 рр. він розкопав кілька
скіфських курганів середньої висоти (З—
8,5 метра) на південь від Катеринослава
(нині Дніпропетровськ) — п облизу сіл Томаківки, Біленького, Чумаків та Краснокутської станції. У сі вони були пограбовані.
А л е це не спинило м олодого вченого. І вже
1862 р. він починає розкопувати один з
найбільш их скіфських курганів, що згодом
увійде в науку під назвою Ч ортомлика та
обезсмертить ім ’я свого дослідника.
І. Є. Забєлін народився 1820 р. у бідній
родині дрібного службовця в Твері (нині
К алінін) і ще в дитинстві залишився без
батька. З великими труднощами йому п о
щастило закінчити Преображенське учили
ще Московського приказу громадського оп і
кування. Продовжувати освіту мож ливості
не було. Усе, чого він досяг в житті, далося
йому важкою і виснажливою працею. Два
дцять років після училища він виконував
обов’язки канцелярського службовця З бро
йової палати, переписуючи архівні справи
і водночас самотужки оволодіваючи істо
ричною наукою. П ід кінець життя І. Є. За
бєлін (помер 1908 р.) став одним з найбіль-

ших знавців у галузі скіфської і слов’янської
археології, досягнувши найвищих учених
ступенів і звань. Він написав близько 200
наукових праць. Зважаючи на обставини,
в яких проходило його життя, такий злет
можна назвати подвигом. І одним із перших
щаблів на шляху сходження вченого стала
Товста Чортомлицька Могила.
Курган здавна привертав увагу всіх, хто
його бачив. Подорож уючи у X V III ст. по
півдню
України,
визначний
російський
мандрівник В. Зуєв писав: «Виїхавши із Ч о р 
томлика, верстов через п ’ять побачили ми
величезний круглий курган, якого я ні до
цього, ні опісля не бачив. Його називають
тут Товстою М огилою. Навколо, мабуть, він
також був обкладений вапняковим камінням,
тому що, скільки ми не їхали до нього, воно
скрізь валялося, а ще більш е його було на
цій мальовничій горі. П ідйом на курган д о 
сить крутий, посеред самої вершини містить
ся ямище... а в отій ямині стоїть кам’яний
бовдур».
Пам’ятку справді важко було не запри
мітити -[в и сота її сягала 19 метрів, діаметр
становив 110 метрів. Нехай читача не дивує
назва кургану — Товста Могила. Цю назву
вже звикли по'в’язувати з розкопками скіф
ського кургану п облизу м. О рдж онікідзе на
Дніпропетровщині, здійсненими
1971 р.
Однак слід зазначити, що більш ість великих
курганів із плоскою або сферичною верхів
кою називалася колись на противагу гострим
могилам товстими і лиш е після розкопок
їм надавалося інше ім ’я — здебільш ого за
назвою найближчого населеного пункту.
^Курган стояв на рівнинному узвишші у
верхів’ях річки Чортом лика (звідки в п о
дальш ому й піш ла його назва) за 2,5 к іло 
метра від Ч ортомлицьких хуторів (тепер
с. Чкалова). За три версти на схід від нього
проходив давній чумацький шлях. Навколо
кургану, як це звичайно буває, стояло багато
могил менших розмірів. Свого часу курган
правив козакам за сторожову вежу, з якої
степ відкривався на тридцять верст довкруж.

50
З патріаршими ликами
Йшли майстри по Русі.
Поруч з ними, великими,—
Ми підмайстри усі.
51
Не доба, а історія
Осявала їх лик.
Ми вже їх не повторимо,
Як себе — Чортомлик...

М огила входила до володінь вдови гене
рал-майора у відставці Зейфарта. К о л и А р 
хеологічна комісія звернулася до неї з про
ханням дозволити розкопки кургану, пом і
щиця поставила вимогу — віддати їй третину
серійних коштовностей, а за поодинокі
знахідки сплатити третину їхньої ном іналь
ної вартості і, крім того, передати всі речі,
«щ о не матимуть археологічного значення»,
тобто весь матеріал, виготовлений не з кош 
товностей. Археологічна комісія змушена
була погодитися на такі умови. Для розко
пування могили міністерство імператор
ського двору виділило дуже велику на той
час суму — 5000 карбованців.
Розкопки почалися 26 травня 1862 року.
З верхівки кургану звалили половецьку кам’я-
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ну бабу, яка стояла там споконвіку. Історія ії
заслуговує на окрему увагу.
Цей ідол правив кільком поколінням
місцевих селян за о б ’єкт поклоніння, оск іль
ки вважалося, що він здатний оберігати від
лиха. Років за 20—30 до розкопок його стягли
з кургану і використали в господарстві. Як
на те, в степу тоді почалася засуха, і по се
лах піш ли чутки, буцім у тому винен чортомлицький ідол. Його знову повернули на
могилу, відбивши ненароком по дорозі го ло 
ву, і засуха, що тривала чотири роки, ніби
припинилася. Згодом одному з селян збрело
забрати відбиту голову ідола, щ об підпирати
нею двері біля погреба. Знову трапилася
засуха, і знову голову змусили повернути
на курган та поставити ідолові. Так і стояв
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він до розкопок, оточений шаною й забо
бонами, приймаючи дари грошима й хлібом
за своє «знахарювання». І коли востаннє
І. Є. Забєлін стягнув його, «багато селян,
що проїздили або проходили мимо, благого
війно скидали шапки й цілували повержений камінь».
Д ореволюційна методика розкопок істот
но відрізнялася від сучасної. Забєлін почав
розкопувати Чортомлик, як і інші кургани,
наскрізною траншеєю зі сходу на захід —
розуміння необхідності знімати весь насип
ще не було. У розкопках брало участь 86 гра
барів з підводами. На шостому метрі насипу
було виявлено залишки майже 250 кінських
вуздечок з залізними вудилами та золотими
й бронзовими оздобами, чималу кількість
інших речей. П риблизно на рівні цих зна
хідок курган мав уступ, вище якого схили
кургану, як і по підошві, було укріплено ка
мінням.
Робота просувалась успішно. За півтора
місяці з кургану було вивезено понад 17 000
кубометрів грунту, але стало зрозумілим, що
цього року розкопки не закінчити. Тому, не
доходячи потрібного рівня материкової гли
ни, Забєлін припинив їх.
Наступного року для завершення д о сл і
джень було асигновано ще 5000 карбован
ців і обіцяно в разі потреби надати додат
ково 2000. У розкопках тепер брало участь
116 грабарів.
К оли в межах закладеної траншеї вийшли
на материк, з ’ясувалося, що курган пере
кривав невелику могилу доби бронзи з к іль
кома скорченими похованнями. П ід кам’я
ною кріпидою в західній частині розкопу
відкрили залишки тризни — уламки амфор,
кістки тварин, деталі вуздечок, бронзові
вістря стріл. У центрі кургану містилася
основна гробниця, а на захід від неї — три
могили з похованнями дванадцяти коней
та дві — з кістяками конюхів. Кінські вуздеч
ки були озд облен і золотим и й срібними
прикрасами, біля шести коней виявлено
рештки сідел із золотим и окуттями, а біля

двох ще й пишні нагрудні прикраси із брон
зи. З конюхами також було покладено з о л о 
ті прикраси і зброю, що свідчить про неаби
яку їхню заможність і знатність.
Основна могильна яма зверху мала розм і
ри близько 2,1X4,6 метра і донизу майже
вдвічі розширялася. Дно її сягало глибини
10,8 метра від рівня поля. У кож ному з ку
тів ями були влаштовані підзем елля — кожне
завдовжки близько 3,5, заввишки 2 метри,
а підлога містилася на 2 метри нижче дна
вхідної шахти. Розкопування такої складної
підзем ної споруди далися надзвичайно важ
ко, адже ні будь-якої техніки, ні досвіду
гірничих робіт Забєлін не мав. Справа
ускладнювалася також необізнаністю д о 
слідника з конструктивними особливостями
скіфських гробниць. Забєлін вважав, що
головний небіжчик мав лежати на дні вхід
ної шахти. Не виявивши тут ніяких знахі
док, він виснував, що основна частина гроб
ниці дощенту пограбована, і лиш е кутові ка
мери (він сприйняв їх за допом іж ні) вна
слідок щасливого випадку залиш илися ці
лими. Насправді ж дослідник помилявся:
то були основні поховальні приміщення,
а відтак з часу поховання жодна людина
сюди не діставалася.
Розчищення почалося з південно-східного підземелля. Тут стояв невеликий бронзо
вий казан та п’ять глиняних амфор. У здовж
стін камери виявлено велику кількість брон
зових вістер стріл і золоти х платівок від
одягу та наголовноґо вбрання. Одяг, ім о
вірно, висів уздовж стін на залізних гаках.
Вхід до ніші охороняв собака.
У північно-східному п ідзем еллі стояло
шість амфор. Біля входу лежав кістяк служ 
ниці з бронзовою гривнею на шиї та з о л о 
тою підвіскою біля скроні, а поруч — залишки
сагайдака з бронзовими вістрями стріл, на
бірне веретено. У здовж стін, як і в поперед
ньому випадку, зібрано близько 2500 золотих
прикрас від наголовного вбрання й одягу,
розвішаного колись на стінах. Отож обидві
ніші становили собою комори, де розміщ у

валися запаси їж і й вина, а також парадне
вбрання.
У південно-західній камері виявлено два
чоловічі кістяки, що леж али поруч. В о д 
ного з них на шиї була потерта золота грив
ня, прикрашена шістьма фігурками левів на
кож ному кінці, на зап’ястях — широкі золоті
браслети, на пальцях — обручки з плоскими
щитками. Навколо черепа зібрано 31 золоту
платівку, можливо, від наголовного вбрання.
При боці лежав меч з окутим золотою пла
тівкою руків’ям, спіральна золота стрічка
від пужална нагая, залишки двох сагайда
ків із бронзовими вістрями стріл, кілька за
лізн и х наконечників списів та бронзова й
срібна посудинки до вина. Небіжчик був
підперезаний поясом з бронзовим набором,
на ногах виявлено залишки бронзових
кнемід.
Другий небіжчик був дещ о бідніший.
Ш ию його також прикрашала золота гривня,
правицю — срібний браслет і золота обручка.
На попереку містився пояс із бронзових
платівок. Осторонь леж али залізний меч та
сагайдак зі стрілами.
В останньому, північно-західному під
зем еллі була похована жінка. Кістяк її лежав
на лож і зі слідами блакитної, синьої, чер
воної, жовтої та зеленої фарб. Небіжчицю
поховали в наголовному вбранні, від якого
лиш илося понад 50 золотих платівок і на
чільна стрічка. З наголовного
вбрання
опускалася пурпурова намітка, обшита по
краю золотим и платівками із зображенням
скіфа, що причащається перед богинею з
люстерком у руці — подібними до виявле
них у Куль-Обі. На шиї небіжчиці була зо 
лота гривня, на зап’ястях — по широкому
золотом у браслету, на кож ному пальці —
золоті обручки, біля скронь — підвіски у
вигляді кола з привісочками на ланцюжках.
П о б ли зу правиці знайдено бронзове лю стер
ко із залізним руків’ям.
Небіжчицю супроводжував слуга, що л е 
жав поперек камери з бронзовим та за
лізним браслетами на зап’ястях і купою
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52
Землю, богами даровану,
В собі понесу, мов карб.
А вам залишаю
корону,—
Тіштеся — все-таки
скарб...

вістер стріл при боці. Решта п лощ і підзе
м елля була заставлена посудом. Тут виявле
но 14 амфор для вина і велику срібну тацю,
на якій лежав срібний черпак зі скульптур
ною голівкою собаки на кінці руків’я. Біля
західної стінки стояла велика срібна амфора
з позолоченим горлом, ручками й плічками,—
найвизначніший шедевр Чортомлика.

Висота посудини 0,7 метра, ширина
0,39 метра. Увесь тулуб її прикрашено карбо
ваним орнаментом з рослинними мотивами,
доповненими фігурками птахів. У нижній
частині містилося три отвори для зливання
вина у вигляді лев ’ячих голів та погруддя
Пегаса. Вище цього святкового килима, на
плічках посудини поміщ ено горельєф ний
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Я спокійно лежав під вагою століть,
Я б давно вже й землею став,
Але ж бісова дівка на кручі стоїть,
Огорнувши вітрами стан...
Б. О л ійни к
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Ми ще встанемо,
Ми ще гримнемо!
Степ — султанами
Вітер — гривнями!...

фриз зі сценами, як вважають, приборку
вання скіфами коней. Кож ну фігурку відли
то окремо, а потім припаяно до поверхні
амфори. Сюжет ком позиції нескладний, але
вражає життєвістю, стрункістю побудови,
довершеністю образів.
У центрі ком позиції троє скіфів (двоє
юних і один бородатий), спутавши коня
арканами, намагаються повалити його на
землю. Осторонь від них, босий і зі спуще
ною з одного плеча свиткою, стоїть четвер
тий учасник цієї сцени. Ліворуч від неї скіф
з горитом без лука при боці, тримаючи коня
за повід, підгинає йому передню ногу, оче
видно, заставляючи лягти. Праворуч скіф
без зброї триножить осідланого коня. Далі
з обох боків юний і бородатий степовики,

накинувши на шиї коням аркани, обома ру
ками тягнуть їх до себе, намагаючись втри
мати скакунів, перед якими, поміщ ені го ло 
вами врізнобіч, вільно пасуться ще двоє
коней.
Одяг скіфів такий самий, як і на кульобському келисі, але простіший, до того ж усі
вони тут простоволосі. Горити, що висять
біля лівого боку двох з них, явно спрощ еної
форми. З усього видно, що художник зобра
зив рядових представників країни.
К омпозиція відзначається ясністю побу
дови й чітким пластично-емоційним ритмом,
що підносить твір до рівня кращих зразків
античної пластики.
Вище фриза зі скіфами, під горлом п о
судини, розміщ ено дві однакові сцени тер
зання грифонами оленя. За художніми
якостями вони набагато поступаються всім
іншим зображенням. К оли останні станов
лять оригінальні витвори самобутнього мит
ця, то сцени з грифонами трафаретно пере
дають канонізований сюжет.
На захід від камери з похованням жінки
Забєлін виявив ще одне величезне примі
щення, обвалене зверху донизу. Розміри його
сягали 35—40 квадратних метрів. З півночі
до підземелля тягся довгий грабіжницький
хід, початок якого був помітний ще до роз
копок. На жаль, ні суті, ні призначення цього
приміщення дослідник не зрозумів.
Виходячи з опису Забєліна, то була само
стійна могила, яка дуже близько підходила
до північно-західної камери центральної
гробниці. П ісля пограбування стіна між нею
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Ж

і цією камерою вивалилася, що дало під
стави дослідникові сприймати їх як одне.
Забєлін був переконаний, що все величезне
підземелля, виявлене ним за камерою з
похованням жінки, є грабіжницьким ходом,
куди грабіжники винесли з центральної м о
гили не лиш е бронзові казани, але й усі
коштовності, відкриті тут, поховавши їх (не
відомо навіщ о) в спеціальні комірки. Най
менше він допускав, що це підземелля було
основною частиною єдиної гробниці, при
значеної для головного небіжчика, тоді як
камери, що відходили від кутів вхідної ями,
належали його налож ниці і слугам.
У підзем еллі виявили залишки двох кістя
ків, розкиданих грабіжниками — основного
небіжчика та, ймовірно, його слуги. А л е За
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бєлін виснував, що другий із них не слуга,
а придавлений обвалом грабіжник. При
цьому повз його увагу пройшов той факт,
що кістяк був розкиданий, а популяризатори
Забєліна, не вчитавшись в опис вченого,
пош ирили його хибну думку як доведену істи
ну. Так народився міф про катастрофу під
час пограбування Чортомлика.
Біля північної стінки могили стояли два
бронзові казани. Д алі за ними в стіні місти
лася ніша, в якій виявлено залізний меч з
окутим золотом руків’ям, бронзову чашу,
залишки сагайдака зі стрілами, три золотих
окуття від точила чи руків’я нагая і дві ла н 
ки срібного ланцюжка від нього-таки.
З отліле лож е основного небіжчика роз
міщувалося вздовж західної стінки. При
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Лебеділо біло-біло,
струнами ридало,
Сиві коні пролітали
сивими рядами.
Пролітали в сиві далі,
у блакитні пітьми —
І дзвеніли, і ридали
струни під копитьми...
С. Тельнюк
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Голосами, небесами
напилися далі,
Десь копита оддзвеніли,
одгули печалі.
Тільки хмари, тільки
небо та віків відлуння,
Тільки тирси золот ої
тихе дивоструння...
С. Тельнюк

ньому та біля нього траплялися розкидані
грабіжниками кістки скелета, вістря стріл і
золоті прикраси від убрання та зброї. За
лож ем у західній стіні було споруджено
другу нішу, на дні якої зібрано велику к іль
кість золотих платівок від убрання.
У південній стінці містилася третя ніша.
Як і дві попередні, вона також уц іліла від
пограбування. Тут леж али портупейні пояси
з бронзовим набором, золоті прикраси нагая
і горита, п’ять мечів з окутими золотом ру
ків’ями, а також золоті окуття піхов меча
та ще одного горита. Окуття горита стано
вить собою велику платівку розмірами б ли зь
ко 27X48 сантиметрів, основна частина якої
оздоблена сценами з міфа про грецького
героя А х іл л а — культ його у Північному П ри

чорномор’ї того часу набув чималого пош и
рення. Згори композицію обмежують сцени
боротьби тварин, знизу — рослинний орна
мент.
Отже, незважаючи на пограбування, в м о
гилі залиш илися дуже великі коштовності.
Такої кількості о зд о б лен о ї золотом зброї
пізніше не знаходили в ж одній скіфській
гробниці. Найвірогідніше, що на час погра
бування могили її склепіння частково вже
обвалилося, замаскувавши входи до ніш.
Кого ж було поховано під Чортом ликом ?
Більшість сучасних учених приставала на
думку І. Є. Забєліна про те, що тут місти
лася гробниця з похованням царя. Проте
деякі дослідники, у тому числі О. І. Тере
ножкін, вважають, що під курганом були
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два незалежні поховання скіфських волода
рів з почетом. Аналізую чи характер чортомлицьких поховань і порівнюючи їх з інш и
ми скіфськими могилами, автор цих рядків
дійшов дещ о інш ої думки. П ід курганом
справді було дві могили, але пізніша з них,
бокова, належала цареві, а центральна, з
кутовими камерами,— його дружині, похова
ній в північно-західній камері. Відтак у пів
денно-західній камері було поховання не
царя зі слугою, а двох слуг небіжчиці.
Підставою для такого твердження є на
самперед той факт, що під усіма скіфськими
курганами з двома гробницями одна з них
завжди належить чоловікові, а друга — дру
жині, незалежно від того, кого з них похо
вано раніше.

Про належність центральної гробниці
Чортомлика жінці свідчить і характер наяв
них у ній поховань. Поховання небіжчика
з південно-західної камери вражає бід
ні с т ю— і в прямому розумінні, і стосовно по
хованого поруч з ним чоловіка, не кажучи
вже про жінку із північно-західної камери.
До того ж не було ж одної ц ілої царської
могили, у якій би слуга лежав поруч із ца
рем. Далі, основною ознакою належності
бокової могили чоловікові є величезний ар
сенал зброї. Натомість у центральній могилі
незначна кількість зброї леж ала тільки при
небіжчиках південно-західної камери, тоді як
усі допом іж ні приміщення були буквально
завалені залишками жіночого вбрання: ж о
ден курган не містив їх стільки.
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Вітер, спійманий в ребра, загривлена воля,
Горда музика степу, велична й проста!
Кожен аркуш смачного вкраїнського поля
Перебито печаттю твого копита...

58

П. Засенко

Чорний тупіт промчав, сивий тупіт ущух —
Задзвеніло, заграло на срібній струні.
Скіфські баби під сріберну лею дощу
Підставляють обличчя свої кам’яні...
С. Тельнюк

Отже, ми схильні вважати, що гробниці
Чортомлика належали одній царській родині.
Спочатку тут поховали дружину царя, а зго
дом, в окремій могилі — і його самого, після
чого курган досипали і зміцнили каменем.
Загадкою лиш илося тільки місце входу до
другої гробниці. А л е для її розв’язання не
обхідні повторні розкопки кургану.
Крім основного розкопу по л ін ії схід —
захід, І. Є. Забєлін заклав також траншею
на південь, яка розрізала південний останець
кургану навпіл. А л е тут нічого не виявили.
По всій довжині розкопали і грабіжни
цький лаз, що вів до бокової гробниці.
У ньому траплялися окремі золоті платівки
та розрізнені кістки від кістяків царя та
його слуги. Дно лазу було притрушено гли 
ною, яку грабіжники виносили із могили,
щоб вже на свіжому повітрі вибирати з неї
коштовності. Зверху хід був забитий велики
ми каменями, що і Забєліну, і його наступ
никам дало підставу гадати, ніби грабіжники
вчасно були заскочені охороною, яка й за
мурувала вустя. Д ослідж ення інших погра
бованих могил свідчать, що й на них п о
дібні ходи були забиті каменем. Він просто
падав туди з кріпиди. Отже, розвіюється і
ця чортомлицька легенда: Чортом лик було
пограбовано так само і в той самий час,
що й тисячі інших скіфських курганів.
Хто ж їх грабував? У вчених і тут немає
одностайності. На підставі власного досвіду
в автора склалося тверде переконання, що
скіфські могили грабували через кілька де
сятків, мож ливо навіть сотень років після
похорону. Отже, то вже були не скіфи, а
народ, що витіснив їх з П одніпров’я,— найпевніше сармати. Щоправда, іноді трапляю
ться цілком певні ознаки пограбування
могили невдовзі після похорону, тобто су
часниками, але вони дуже рідкісні. Сарма
ти ж, прийшовши на територію України,
грабували могили своїх ворогів, ні від кого
не криючись. Знаючи, що гробниця містить
ся під центром кургану, вони йш ли до нього
лазом і так чи інакше завжди знаходили те,
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Розгн узда н і коні пророче
іржуть,
Бо чують крізь мерзлу

підківну іржу
Далеку дорогу, червону
тривогу,
А може, й останню на
світі межу...
Б. Олійник
60

Путо часу тобі
припасоване путнє,
В темний луг на траву
хоч вчащай — не вчащай.
Заіржи у минуле
заплач у майбутнє,
До побачення, коню, а
може,— прощай...
П. Засенко
61

Місяць в травах росяних
купався,
Обрій материнкою
пропах
Скіфська Аф родіт а
— А ргім паса
Йшла по зачарованих
степах...
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що шукали. Ось чому всі центральні могили
скіфських курганів виявилися пограбовани
ми. Бокову ж могилу знайти було куди важ
че, внаслідок чого частина їх уціліла. Уж е
одне це повністю знімає звинувачення в
пограбуванні своїх курганів самими скіфами.
К оли б кургани грабували вони, то не о б і
йш ли б і бокових могил. А Ч ортом лик тут
становить виняток лиш е в тому розумінні, що
бокова гробниця в ньому дуже близько піді
йшла до центральної. Отож грабіжники, п о
трапивши до неї, сприйняли її за останню і
припинили подальш і пошуки.
Проте сармати були не єдиними, хто гра
бував скіфські могили. Р обили це й інші
народи, що хвиля за хвилею прокочувалися
степом. Іноді в одну й ту саму могилу тяг

неться по кілька грабіжницьких лазів, про
ритих у різний час. В одному з них, роз
копаному О. І. Теренож кіним за кілька к іл о 
метрів від Чортомлика, знайдено табатирку
минулого століття. А л е наш земляк виявився
невдахою: могилу пограбували до нього.
О собливо зріс грабіжницький пром исел у
степах після видатних знахідок у скіфських
курганах минулого століття. Засліплені ба
жанням легко розбагатіти, спритні м олодц і
взялися за заступи. 1971 р. під час розкопок
Товстої М огили поблизу м. Орджонікідзе,
що розташоване за 10—12 кілометрів від
Чортомлика, мені вдалося познайомитися
з нащадками одного із них.
Чутки про скарби, відкриті в Товстій М о 
гилі, швидко о б летіли навколишні села й
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62,63
І збив я, вершник, димну куряву,
Як впав я, вершник, у жорстку траву,
Пониклу, заіржавлену траву,
Ае обрій натягає тятиву...
Р. Л убківськи й

міста. О дного разу дружинник, що охоро
няв курган, підійшов до мене і сказав, що
його родичка із села Чкалова (колиш ніх
Чортом лицьких хуторів) хоче по секрету п о
відомити щось надзвичайно важливе,— таєм
ницю вона не довірила навіть родичеві.
Знаючи наперед, що мова піде про неісную
чі скарби, легендами про які, як і за часів
А. П. Чехова, ще й досі дихає степ, я спо
чатку відмахнувся. К оли ж той сказав, що
бабуся знає щось про самого І. Є. Забєліна,
я відразу ж загорівся — невже ще є людина,
яка пам’ятає розкопки Чортомлика?
За півгодини ми були в Чкалові. Хазяй
кою господи, до якої ми завітали, вияви
лася невисока чемна жінка років 65, Ніна
Павлівна Галайда. Звичайно, ні розкопок

Чортомлика, ні Забєліна вона не пам’ятала
та й не могла пам’ятати, але їх добре пам’я
тав її дід, Ларивон Павлович Живиця. П ід
час дослідж ення могили йому було десь
вісім — дванадцять років. Натхнений роз
копками Забєліна, підрісши, він, як і інші
його односельці, крадькома, ночами серед
зими почав шукати своє щастя на ниві скарбошукацтва. Дехто на цьому ніби справді
мав зиск, Ларивона ж Павловича пересліду
вали невдачі.
Десь уже на схилі віку, на початку 20-х
років, їдучи з онукою повз Чортомлик, дід
урочисто посміхнувся і промовив: «Дурні
вони, дурні! Р озрили таку гору і знайшли
одну тільки срібну чашу! А справжні чортомлицькі скарби лежать ось у цій могилці,

доню ». І він розказав малій тоді ще Ніні
таке.
Зазнаючи невдач під час своїх «д о с л і
дж ень», Ларивон Павлович з товаришем д о 
бралися й до невеликого кургану поблизу
Чортомлика. Копати ночами було важко
до того ж боялися, щоб хто не побачив.
Нарешті, «д ослід н и к и » докопалися до вели
чезної кам’яної плити. А л е камінь був мов
зачарований: будь-які спроби дістатися під
нього виявилися марними,— «куди б не ко
пали копачі, він продовжувався в усі боки».
І тоді дід Ларивон дійшов висновку: в Чортомлику поховано лиш е царя, а всі його скар
би закопали саме тут, у кам’яній скрині під
цією могилою. Щ о ж інше, як не скарби
можна було так пильно ховати? І помираючи’
заповідав свої здогади онуці як
найбільш ий скарб.
Багато що з розповіді Ніни Павлівни
ствердило мене в думці, що дід Ларивон
таки копав могили. В кургані ж з «чортомлицькими скарбами» він натрапив на по
ховання у кам’яній скрині доби бронзи, де
не те що лантухів золота, але й залізного
цвяха не було. Намагаючись не образити
пам’ять Ніни Павлівни, я передав їй від
діда вітання, розказавши про табатирку
минулого століття, знайдену О. І. Тереножкіним,— хто тепер доведе, що вона справді
не була власністю невдахи Ларивона Пав
ловича?
А л е мене зацікавило, про який курган
біля Чортомлика розповідав дід. Ніна Пав
лівна згодилася поїхати з нами до нього.
Щ ойно зійш овш и на могилу, я витяг з-під
ноги уламок горщика доби бронзи. Цього й
треба було чекати: добираючись до кам’я 
ної скрині, дід Живиця зруйнував впускне
поховання того самого часу. Ніна Павлівна
після моїх пояснень була збентежена, невже
11 дід міг помилятися після стількох пошуків
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а якиись хлопчисько, котрому вона довірила
Хотів я крикнуть — на устах печать.
наисвятішу таємницю свого роду, навіть не
Хотів звестися - кайдани бряжчать.
Хотів мечем я пута розрубать,
хоче перевірити вірогідність цієї таємниці1
?
А він у землю вбивсь по рукоять...
Я добре розумів її.
Р. Л у бківськи й
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Щ об якось заспокоїти жінку, я зійш ов
з нею на один із останців Чортомлика і р оз
повів їй про все, що було відкрито в курга
ні крім срібної чаші. Вона була здивована.
Щ е більш е вразило її припущення, що скар
би, які дід Ларивон марно шукав поруч,
можуть бути в самому Чортом лику — адже
його останці збереглися й досі. М ож ливо, під
ними лиш илося ще одне поховання, або,
принаймні, коштовні вуздечки з площадки,
де відбувалася тризна (З абєлін розкопав її
лиш е частково).
Я знав, що на Ч ортом лик спрямовано
один із кар’єрів Ордж онікідзевського гір
ничо-збагачувального комбінату, але нові
його розкопки уявлялися тоді далекими-далекими, і чи міг я мріяти, що мені самому ви
паде продовжити справу Івана Єгоровича Забєліна, крок за кроком пройтися по його
слідах?
А ле ось наприкінці липня 1979 р. степ під
Ч ортом ликом забілів наметами Орджонікідзевської експедиції, а на його останцях
по ночах запалали вогнища невсипущих
мрійників: роботи на кургані почались. Я
спланував дослідж ення на чотири роки, щ об
не тільки розкопати останці Ч ортом лика і
поверхню навколо нього, не тільки заново

відкрити розкопані І. Є. Забєліним поховаль
ні споруди з метою остаточно з ’ясувати їх
план і зміст, але й дослідити всю групу
курганів, розташованих поблизу.
Серед чортомлицьких відвалів Забєліна
мені вдалося виявити невеликий скіфський
курган, старанно обійдений дослідником.
Подумалося: ледве чи серед потомків вели
кого чортомлицького царя міг знайтися
зухвалець, який відважився б копати могилу
так близько від царської гробниці. Вірогід
ніше було припустити зворотний хід подій.
Розкопки підтвердили це припущення: під
курганчиком містилося поховання замож ної
скіф’янки кінця V ст. до н. е. (Ч ортом лик
датується кінцем IV ст. до н. е.). Незважаючи
на подвійне пограбування, в могилі поряд з
іншими речами було знайдено понад тисячу
золотих прикрас. Вдруге грабіжники побува
ли в гробниці зовсім недавно: в їхньому лазі
виявлено напівзотлілу палку і обгорілий
качан кукурудзи. Чи не дід Ж ивиця залишив
там їх? До речі, судячи з усього, до золота
він не дістався. Подальш і дослідження, м ож 
ливо, відкриють його сліди і в інших курганах.
Уж е в найближ чі роки читач змож е дізнати
ся, чим остаточно закінчаться легенди і
достеменна історія Чортомлика.

О, дикое исчадье древней тьмьі!
Не тьі лькогда-то бьіло громовержцем?.
І. Бунін

Ст оліт т ями я глухну тут від грому,
А люди йдуть та йдуть на манівці.
Переді мною хилиться сірома;
Й таємно посміхают ься жерці.

М ісяць в травах росяних купався,
Обрій материнкою пропах,
Скіфська Аф родіт а — А ргім паса —
Йшла по зачарованих степах.

Тільки одному всю ніч не спалося.
Він під зорі вийшов і затерп:
Скіфська Аф родіт а — Аргім паса Дивним сяйвом осявала степ.

Квітли очі, сповнені молитви,
І вуста, сотворені для мук.
Ковила їй цілувала литки,
Зорі зерном сіялись до рук.

Йшла вона крізь ніч по чистих росах,
М ісяцем пронизана до дна.
, «
У рудім, розпущенім волоссі
;|
Розцвітала квітка неземна.

І по тих галявах, де ступали
Ї ї ноги, теплі і живі,
Д о схід сонця сходили тюльпани
І горіли кров’ю по траві.

І коли їх погляди зустрілись,
Тишину розкраяв довгий зойк.
Скіф відчув, як в серце входять с
І звалився навзнак на пісок...

А о тій порі, пославши свитки
І забувши січі навісні,
Скіфи спали по своїх кибитках,
Суджених голублячи вві сні.

Підійш ла і сіла коло нього,
Гладила холонуче чоло.
І нічого зовсім неземного
У ї ї зіницях не було.

Ж інкою вона б за ним ходила,
Ставила на 4атру казани.
Скіфенят йому понаводила б
Та и чекала, як усі, з вгини
Чом же він поглянув — і загинув?
А щоб на чуже не посягав!
Бо таки була вона Богиня.
Л ю дям — людське. Богове — богам.

З дивної примхи д о лі після сенсаційних
розкопок Чортомлика в дослідж енні скіф
ських царських курганів на правому березі
Дніпра настає пауза рівно на сто років,—
археологи, ніби зачаровані, обходять землю,
де самі виявили неперевершений феномен.
Ареною їхніх пошуків натомість стають К у
бань і дніпровське Лівобереж ж я,— таврій
ські степи на території сучасних Запорізької
та Х ерсонської областей. Протягом п’ятдеся
ти років від часу дослідж ення Чортомлика
тут було розкопано вісім скіфських курганів
царського типу. А л е велич Чортомлика лиш а
лася недосяжною. Пам’ятку, подібну до ньо
го за значенням, довелося чекати півстоліття.
Нею став велетенський курган, що височів
в урочищі С олоха на півшляху між селами
Велика Знам’янка та Верхній Рогачик'(нині
Запорізька область). Протягом 1912—1913 рр.
він був розкопаний професором Петербур
зького університету М иколою Івановичем
Веселовським.
Веселовського називали щасливцем в
археології. На те були вагомі підстави. Ж о д 
ному вітчизняному дослідникові не поща
стило розкопати таку кількість визначних
пам’яток, як йому. Учений лю бив усе гран
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діозне, і воно ніби саме йш ло йому до рук.
Та не всі помічали, що для цього Веселовському треба було безперервно провести в
п олі 29 археологічних сезонів, не пропустив
ши ж одного літа.
З іменем Веселовського пов’язані розкоп
ки десятків курганів на лівом у березі Дніпра,
в Криму, на Кубані і на Дону. Серед них
такі всесвітньовідомі пам’ятки, як кургани
Майкопський, Келермеські, Єлизаветинські,
Ульські, Золотий, Костромський, Чмирів,
Огуз та багато інших. Л ебединою ж піснею
дослідника стала саме Солоха.
За розмірами курган наближався до Ч о р 
томлика — висота його становила понад 18
метрів. Як і на Чортомлику, ще до початку
розкопок тут були помітні грабіжницькі ями,
але вони не зупинили дослідника.
М етодика розкопок М. І. Веселовського
була кроком назад навіть порівняно з вель
ми недосконалою методикою І. Є. Забєліна.
Копаючи курган траншеєю, останній хоч
доводив її до кінця. Натомість М. І. Веселовський задовольнявся так званою глухою
канавою, яка велася лиш е до середини на
сипу. До чого це призводило, ми скажемо
трохи далі, проте слід пам’ятати, що до та-
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Все це тільки здалося,—
Не торкнувся їх тлін.
Під Солохою й досі
Веселовського тінь...
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...Я скіфський цар, лежу
в дніпровських Геррах,
І стугонять століття
по мені...

ких дій ученого спонукала не лиш е закла
дена в його характері нетерпеливість, але й
хронічна обмеж еність у коштах.
Як і в інших випадках, траншею на Соло сі М. І. Веселовський повів з півдня. За
літо 1912 р. він встиг дістатися до середини
кургану і розкопати пограбовану централь
ну гробницю. П ід довгими стінами вхідної
ями було влаштовано дві камери — поховаль
ну та господарчу. Грабіжники побували лиш е
у першій із них. Д ослідник виявив тут тільки
незначні залишки поховального інвентаря:
амфору, на якій висів бронзовий черпак,
срібний кілік з грецьким написом « Л ІК О » ,
розкидані вістря стріл, трохи платівок від
вбрання та золоту голку, яка свідчила про
те, що могила належала жінці.
Господарська камера залишилася цілою.
Тут стояли бронзовий казан, три амфори,
бронзова гратка на колесах, призначена, ім о 
вірно, для підсмажування м ’яса, та інші речі
побутового призначення.
Поруч з гробницею в окремій ямі було
поховано двох коней. Д о комплекту їх вузде
чок входили однакові золоті налобники у ви
гляді довгих платівок із зображенням риб
та нащічники у ф ормі стилізованого крила.

До висоти 15 метрів по всьому насипу
кургану від його підошви до вершини тягся
глиняний прошарок, у якому М. І. Веселов
ський правильно завбачив викид із впуск
ної бокової гробниці. Тому, незважаючи на
порівняну скромність знахідок у централь
ній могилі, він був сповнений оптимізму.
Прирізавши наступного року до основної
траншеї ділянку насипу в південно-захід
ному секторі кургану, дослідник відразу ж
натрапив на бокове поховання, що залиш и
лося непограбованим. Саме ця могила й про
славила Солоху, ставши найкращим здобут
ком її дослідника.
До потойбічного життя небіжчика супро
воджували п’ятеро забитих коней, яких похо
вали в окремій ямі. їхн і вуздечки були роз
кішно озд облен і витворами із золота, срібла
й бронзи, сідла також окуто бронзовими
платівками. Поруч з кіньми містилося й по
ховання конюха.
Глибина вхідної ями гробниці від схилу
насипу сягала 7 метрів. З неї до підземелля
вів майже десятиметрової довжини коридор,
розділений навпіл стіною із сирцевої цегли.
В його кінці лежав кістяк слуги-підлітка, а
навпроти входу, біля поховальної камери
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царя,— кістяк дорослого джури, спорядж ено
го на той світ набірним залізним панциром,
трьома списами й сагайдаком зі стрілами.
Крім основної поховальної камери в м о
гилі було дві ніші господарчого призначен
ня. В одній із них стояли три великі брон
зові казани з кістками від звареного в них
м ’яса, мідний таз, на якому леж али залишки
срібних та дерев’яних із золотим окуттям
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посудин та інші кухонні речі. У другій ви
явлено десять грецьких амфор для вина.
Поховальна камера була влаштована в
східному торці підземелля у формі кола діа
метром близько 3,5 метра. Кістяк небіжчика
лежав посередині головою на захід. На ш иї
в нього була велика золота гривня, прикра
шена лев ’ячими голівками, на зап’ястях —
п ’ять широких золотих браслетів. Від штанів
залишилася велика кількість різнотипних
золотих платівок, у тому числі — із зображ ен
ням сцени братання скіфів. Біля голови та
кож знайдено золоті платівки та велику на
грудну прикрасу, набрану із золоти х пронизок та мигдалеподібних підвісок з розетками
на кінцях.
Із обладунку та збр ої поруч з царем л е 
жали бронзовий ш олом, набірний залізний
панцир, сагайдак зі стрілами, ножі, брон зо
вий пернач і два залізні мечі. Один з них
йав окуті золотою платівкою піхви. Руків’я
його також було окуте золотом . Обидва
окуття оздоблені штампованими звіриними
мотивами.
Небіжчика справді по-царському споря
дили великим набором коштовностей. Части
ну їх поклали в поховальній камері, іншу —
в спеціальній схованці, влаштованій у стіні.
Тут леж али велика золота чаша, подібна до
кульобської, але з іншими зображеннями,
та срібне з позолотою окуття горита. По
обідку чаші дзеркально вибитими грецькими
літерами зр облено невиразний напис, який
здогадно читається як «елевф ерія Гермон
Антісф еней». Дрібніш ими літерами написа
но слово «Л О Х О » (засідка або загін). О б и 
два написи не мають будь-якого відношення
до скіфа, похованого в могилі.
Окуття горита за ф ормою подібне до
чортомлицького. Як і на останньому, у верх
ній його частині розміщ ено сцени бороть
би звірів, проте зображення їх належать
руці видатного майстра. К о л и на чортомлицькому окутті — стандартизована схема, то на
солоському пульсує повнокровне життя,
сповнене грації і витонченості.

67
Як, було, на коні він їхав,
Весь закутий у мідь і залізо,
Сонцесяйне золото піхов,
Наче бритвою, очі різало...

На середній частині окуття зображено
сцени бою вершників і піших скіфів. Н е
зважаючи на деяку скутість і умовність, ком
позиція посідає визначне місце серед творів
скіфської тематики.
Судячи з одягу та зброї, всі воїни — скіфи,
але симпатії художника явно на боці двох
юнаків, що піші б ’ються із бородатими верш
никами. Він зобразив м олоди х сміливців
сильними й красивими, тоді як обох верш
ників наділив бульб ’яними носами, непри
ємно товстими губами, виряченими очима.
Таке саме обличчя й п’ятого, пішого скіфа,
що б ’ється на боці вершників.
Один із юних воїнів, прикриваючись щ и
том від списа вершника, замахується на
нього бойовою сокирою. Він роздягнений

до пояса,— імовірно, його було захоплено
зненацька, або ж у шалі боротьби йому д о 
велося скинути одяг. Другий юнак стягує
за волосся з пораненого коня іншого верш
ника, що хапається за меч. Загибель верш
ника безсумнівна, хоча йому й поспішає на
підмогу піший скіф.
Багато дослідників вважають, що сцена
на солоському гориті відбиває реальну п о
дію, яка сталася за два століття до його
виготовлення.
У своїй «Іс т о р ії» Геродот вміщує таку
легенду. Скіфи під час повернення додому
після 28-річного панування у Передній А зії
витримали війну, не легшу за мідійську. На
батьківщині їх стріло сильне військо, яке
створили діти скіфських жінок та рабів, що
протягом 28 років залишалися у Скіфії. П о 
чувши про повернення скіфів, юнаки вирі
ш или зупинити їх. Оскільки дітей своїх ра
бів скіфи також вважали рабами, на них
чекало поневолейЬя. Для оборони вони ви
копали широкий рів, перегородивши ним, як
повідомляє Геродот, керченський півострів
від моря до моря. На півострові справді є
такий рів, але час його спорудження довести
важко. Як пише Геродот, «відбулося багато
битв», але скіфи ніяк не могли здолати су
противника. Т од і ніби вийшов один із них
і сказав: «Скіф ські воїни, що ми робимо?
М и боремося з нашими власними рабами!
Адж е коли вони вбивають нас, ми знеси
лю ємося; коли ж ми переб’ємо їх, у, нас
надалі буде менше рабів. Том у нам треба
полиш ити списи й луки,— хай кожен піде
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Вже від слова м ого не
шелесне трава,
А колись же народи
йому корилися.
Меч булатний та
царська моя булава
Порохнею в музеї
вкрилися...
69
Ми пішли, як весняна
вода.
З нас не вийшло
стриманого бидла.
Наших прагнень слід
не запада,
В темних жилах наша
кров не зблідла...
Л. Череватенко

на них зі своїм батогом. Адж е поки вони
бачили нас озброєними, то вважали себе
рівними нам, тобто вільнонародженими.
К оли ж вони побачать нас із батогами за
мість зброї, то зрозуміють, що вони наші
раби, і, визнавши це, вже не посміють
опиратися».
Геродот запевняє, що саме ця тактика й
допомогла скіфам здолати нащадків рабів.
Звичайно, тут далися взнаки рабовласницькі
погляди історика, провідником яких він був.
А л е сучасні дослідники не сумніваються,
що в основі його переказу лежать реальні
події. Отже, ц ілком імовірно вбачати їх від
биток на гориті із Солохи.
Так само, мабуть, було освячене міфами
й переказами покладення до гробниць зо 
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лотих чаш, подібних до виявленої в схован
ці С олохи разом з горитом. На початку своєї
розповіді Геродот подає кілька легенд про
походження скіфів. За однією з них, пер
шим мешканцем Скіф ії була лю дина на
ймення Таргітай, батьками якого вважали
Зевса і дочку Дніпра. У Таргітая ж народи
лося троє синів — Ліпоксай, Арпоксай і Колаксай. За них з неба впали золоті речі:
плуг, ярмо, сокира та чаша. К оли до золота
підходили старші брати, воно дивно спала
хувало. О володіти ним вдалося лиш е най
м олодш ом у синові — Колаксаю, якому стар
ші брати й погодилися віддати Скіфію.
За іншою легендою, яка, можливо, була
еллінізованим варіантом попередньої, пра
родичем скіфів був син Зевса Геракл. По-

шшшят

70
Бродить соками п’яними
Попіл скіфських багать.
Під старими курганами
Світлі чаші дзвенять...
Л . Череватенко

71
Засурмив листопад...
Кінь очима стриже.
Нашорошено темряву
кінь стереже.
Тільки вдарить луна,
як затихне мисливський
ріг,
Розпочнеться облава
з довгих піль і доріг...
Р. Л у бк івськ и й

дорожуючи по Тавриці, він одного разу за
снув, а коли прокинувся, побачив, що зник
ли кудись його коні. Пош уки привели Геракла до Гілеї. Тут у глибокій печері він по
бачив дивну істоту — напівжінку-напівзмію,
яка сказала, що коні стоять у неї. За повер
нення їх вона зажадала від Геракла вступити
із нею в шлюб. К оли від цього шлюбу на

родилося троє синів — Агафірс, Гелон і
Скіф — напівдіва спитала Геракла, кому із
них передати країну, де вона мешкала. У від
повідь на це Геракл залишив їй один із
своїх луків і пояс, на кінці якого висіла зо 
лота чаша, й сказав: «Віддай свою країну
тому із синів, який зможе підперезатися
цим поясом і натягти цей л ук ». Таке зміг

зробити лиш е Скіф, що й став родоначаль
ником усіх скіфських царів. На пам’ять про
цю подію, пише Геродот, скіфи і досі носять
при поясі золоту чашу. Читач не міг не по
мітити, що золота чаша фігурувала і в пер
шій легенді про походження скіфів. Отже,
немає сумніву, що вона була річчю ритуаль
ною,— недарма Геродот повідомляє, що ца
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рям на той світ клали тільки золоті чаші.
Покладення такої чаші в С олосі до спеціаль
ної схованки свідчить, що тут справді п охо
вано царя.
Проте речі, не менш коштовні, ніж горит
і чаша, були і в самій поховальній камері.
Біля небіжчика виявлено сім інших риту
альних посудин: окуту золотом дерев’яну та

72
Мій кінь упав, і ворог наді мною —
Н і щит не захистить вже, ні кинджал..
73
Злилося все у скреготі сталевім,
До неба зойк встає на толоці.
Від жаху повлягались навіть леви,
Зіщулившись до розмірів зайців...

шість срібних. Одна із них оздоблена з боків
рельєф ними зображеннями двох пар кри
латих сфінксів, друга — сценами полювання
скіфів. Остання належить до кращих витво
рів античного золотарства, на яких відобра
жено реальні образи степовиків.
У сі чотири мисливці полюють верхи. Без
бороді обличчя видають у них юнаків. Одяг

нені вони у звичайний скіфський одяг, що
складається із короткого жупана, широких
шароварів та м ’яких невисоких чобіт, пере
хоплених знизу і вище кісточки ремінцями.
З одного боку чаші два вершники зі списа
ми та торитами при боці полюють на леви
цю із цап’ячим рогом, з іншого — на лева.
П ід кіньми зображені собаки. Одна із них
сидить, зіщулившись, інша сміливо кидає
ться на лева. П ід горизонтальними ручками
посудини між сценами полювання вміщено
по дві пари хижаків.
Обличчя скіфів, їхнє вбрання, кінська
збруя передані з етнографічною точністю.
Щ об виділити фігури на білом у тлі срібла,
майстер вкрив їх позолотою , і вони заграли
сонячним сяйвом. На жаль, місцями посуди-

на дещ о попсована корозією. А л е й у тако
му вигляді вона все одно належить до кра
щих скіфських знахідок не тільки за висо
кою технікою карбування, але й за мистець
кою досконалістю ком позиції та її образів.
Безперечно, такий витвір посів би у скіфознавстві місце набагато вище від того, яке
він посідає тепер, коли б його довершеність
не була затьмарена сяйвом речі, виявленої
поруч, речі, що належить до найбільш их
шедеврів лю дського генія. Нею є золотий
солоський гребінь, знайдений праворуч від
голови царя.
Розм іри витвору досить скромні. Висота
його 12,3, ширина 10,2 сантиметра, вага
294,1 грама. Над дев’ятнадцятьма чотири
гранними зубцями гребеня міститься гори
зонтальний фриз із п’ятьма фігурками л е 
жачих левів. На ньому ж зводиться скульп
турна група, що зображає сцену бою трьох
воїнів, без сумніву скіфів. Скульптуру ви
готовлено сплощ ено. У с і фігурки, а також
окремі деталі обладунку відлито й докарбовано окремо, а потім спаяно і відш ліф о
вано.
Центральною фігурою ком позиції є верш
ник у панцирі й ш оломі. Сидячи на зд и б
леном у коні, він поціляє списом у скіфа,
що, прикриваючись щитом, нападає на ньо
го, вихопивши з піхов кинджал. Кінь його
упав і леж ить на спині під передніми нога
ми коня вершника. З ран коня ллється
кров.
На підмогу вершникові поспішає піший
воїн зі щ итом у лівій руці й киндж алом у
правій. Обличчя його розлючене, здається,

він щось кричить. Безперечно, це простий
скіф: він без наголовного вбрання, з него
леним обличчям, на ньому легкий шкіряний
обладунок. У воїні ж, що залишився один,
можна вбачати вождя, у всьому рівного
вершникові: як і останній, він зодягнений
у панцир, на голові ш олом. Обличчя о'бох
персонажів сповнені гідності й благородства.
Риси воїнів, їхнє вбрання, обладуно^ і
зброю відтворено із скрупульозною точ
ністю. З дивовижною реалістичністю зобра
жено й фігурки коней та левів на ф риіі.
Глядач чуттєво сприймає їхні рухи, чує кін
ське іржання, відчуває передсмертні мукц
поверженого коня.
І все-таки основна художня особливість
композиції не в її урівноваженості та д о 
вершеності кожного образу, всієї сцени в
цілому, а в загальній напруженості сюжету,
де, можливо, вирішується питання життя
або смерті двох народів. Д ослідники, які
вивчали композицію гребеня, сходяться на
думці, що воїн, кінь якого загинув, уже рокований: перемога буде на боці його супро
тивників. Насправді ж художник довів сцену
до такого ступеня напруженості, що визна
чити переможця важко. У всякому разі, коли
смерть спішеного вождя навіть неминуча,
за ним лишається духовна перемога,— адже
він виступає один проти двох, не бажаючи
миритися зі своєю смертю. Саме у ствер
дженні високих лю дських ідеалів й полягає
безсмертне значення композиції солоського
гребеня. Позначена печаттю генія, вона одна
ково належить як тому часові й суспільству,
які її створили, так і всім вікам та народам.

Сцена бою
на золот ом у волоському
гребені
Є. В. Черненку
Краще смерть, та смерть у славі,
Ніж безславних днів ганьба
Шота Руставелі'

>:

М ій кінь упав, і ворог наді мною,—
Н і щит не захистить вже, ні кинджал.
Вчорашній друг, підкравшись стороною,
Ціну своїй лю бові показав.

Століт тя промайнули чи год и н а ?Не буде ні ст оліт ь вже, ні годин.
М и полягли, не ставши на коліна,
І ось іду на ворога один.

Злилося все у скрегот і сталевім,
А о неба зойк встає на толоці.
Від жаху поховались навіть леви,
Зіщулившись до розм ірів зайців.

І він уже заніс холодне жало,
Та перш, ніж в серце вцілит и мені,
Хай сп ’є і він жаги м ого кинджала,
Криваво захрипівши на коні.

За ним спішить розлючена підмога,
М ені привіт гот ує з-під щита.
А я один. Та ще зіниця бога.
Та ще м оя священна правота.

(до мот иву золот их платівок
із зображенням м ух)

Леж у один в долині серед ночі.
Х олоне тіло, покидає дух.
Лиш мухи золот і летять ув очі —
Навіщо скільки цих огидних мух?
У серці спис тужавіє від болю.
В думках якась непевна каламуть.
Лежать м о ї товариші по полю,
' ворони зіниці їм клюють.
Все скінчено. Нас хит ріст ю здолали.
М и прямо йшли, а ворог манівцем.
Навколо тільки коників хорали,
Та біла смерть з поораним лицем.
Чи так воно збулося, як гадалось?
Палали в думах серце і чоло
Відмарилось. Відснилось. Відгоидалось.
Спливло, неначе й зовсім не було.
Були — дитинство, мати, Батьківщина..
Кохання стрілось, щире і хмільне•...
Чого це скільки м ух перед очим а..
О, так, я не сказав про головне!

Ще — честь була. Окрилено, свящеь
Ми гідніст ю сповнялися ущерть.
Ї ї несли крізь бій ми< мов знамено.
Вона із нами... Бідна наша честь.
Ні, ні, не те... простіть мене...
Коли б судилось знов почать ;
Я знов пройшов би всі тортури и
Щ об воскресити край свій з небуп
Нас мало і не в зброї наша. сила.
Нам наша правда вища всіх щедрог...
Д опоки гідніст ь нас не полишила,
Допоки не загине й наш народ.
Над мареннями нашими і снами,
Із наших ран, і крові, і ганьби
В нові світи ми проростем синами
Зм уж нілими стократ для бороть«
Шануйте їх, лелійт е їхню вроду,—
Кохані наші!..— Нас — не підвести.
Крім гідн ост і своєї і народу
Нам нічого синам заповісти.

Вони зведу т ься ,- сильні нашим духом,
І зайдам губи скривить переляк!
І зорі, зорі, зорі, а не мухи
Усіють їхній нездоланний шлях.

ттштвшвтт
Велика Жовтнева соціалістична револю 
ція знаменувала собою не лиш е новий істо
ричний етап в біографії людства, але й нову
еру в науці про історію людського суспіль
ства. Перед радянськими археологами, озбр о
єними передовою марксистсько-ленінською
методологією, постало завдання замість ко
лиш нього вивчення історії царів дослідити
складний процес розвитку стародавнього
людства, основною рушійною силою якого
завжди була праця простого, нужденного
люду.
Виходячи із цих завдань, першочергову
увагу радянські археологи надали дослідж ен
ню могильників рядового населення і залиш 
ків його помешкань — стоянок, селищ і го
родищ. Т ільки грунтовно вивчивши їх, мож 
на реконструювати господарство, технічний
рівень розвитку, побут давнього суспільства.
Такі самі завдання стояли й перед скіфознавством. Протягом 50 років Радянської
влади спільними зусиллями російських і
українських археологів, згуртованих навколо
Інституту археології А Н СРСР та Інституту
археології А Н УРС Р, було дослідж ено сотні
могил простих скіфів, вивчено багато скіф
ських поселень, у тому числі й на території

степу, де вони виникають уже за післягеродотівського часу. Особливе значення серед
них мали розкопки великого К ам ’янського
городища на лівому березі Дніпра (с. Велика
Знам’янка Запорізької області) та Неаполя
Скіфського в Криму (Сімф ерополь).
П ідхід до справи був цілком закономір
ний, але він великою мірою обмежував
мож ливості скіфознавства,— адже вивчити
ступінь майнового й соціального розшару
вання скіфського суспільства, як і його ма
теріальну культуру, не можна було без д о 
слідження скіфських царських курганів, де
осідали тисячі речей, виготовлених руками
простих майстрів. Проте розкопки степових
пірамід тривалий час були недоступні як че
рез брак кваліфікованих кадрів, так і голов
ним чином коштів. М олода радянська держа
ва будувалася, і в першу чергу їй треба було
подбати про хліб і надійний захист від во
рогів. Ця справа стала мож ливою лиш е в
повоєнні роки. Започаткувати новітній етап
дослідження скіфських царських курганів
судилося співробітникові Інституту архео
ло гії А Н У РС Р Олексію Івановичу Тереножкіну 1954 р. розкопками могили у м. М ел і
тополі.
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До розкопок спричинився випадок. У трав
ні 1954 року до Академ ії наук У Р С Р зателе
фонували із М елітополя про те, що співро
бітники
місцевого
краєзнавчого
музею
ф. ф. Кулик та Н. ї. Волчкова в одному з
курганів виявили золото. Того самого дня
О. І. Теренож кін вилетів до М елітополя.
На місці йому вдалося з ’ясувати, що кур
ган, про який телефонували, стояв на пів
нічно-західній околиці міста по вулиці
Першотравневій, на подвір’ях приватних
будинків № 43 і 45. Півстоліття тому тут
ще просторився привільний степ із безліччю
курганів. Тепер усі вони були зруйновані
під час забудови вулиці. Л и ш е від найбіль
шого з них, що колись сягав висоти 6 метрів,
залишився чималий останець.
У се почалося з того, що власник будинку
№ 43 Г. Г. Мозговий, копаючи на північній
половині кургану яму для господарчих п о
треб, натрапив на довге підземелля, в якому
між глиною раптом заблищ али золоті пла
тівки... Про це стало відомо в музеї. Н. І. В олч
кова та ф. ф. К улик спробували з ’ясувати
характер підземелля, пройшовши по ньому
до глибини 5,5 м. Лиш е на п лощ і одного
квадратного метра їм вдалося зібрати понад
200 золотих прикрас та інших скіфських
речей. Не маючи досвіду дослідж ення скіф
ських гробниць, м елітоп ольці звернулися по
допомогу до Академ ії наук України.
О. І. Теренож кін негайно організував роз
копки кургану. А л е м елітопольці були вкрай
здивовані тим, що ці розкопки почалися не
з розширення розкопу, зробленого Г. Г. Мозговим, а... з його закопування. Проте О. І. Т е 
реножкін діяв за всіма правилами науки.
Щ об зрозуміти це, повернімося трохи назад.
Неправильне розуміння мети і- завдань
археології призводило до того, що дореволю 
ційні дослідники розкопували великі курга
ни траншеями, тільки б швидше дістатися
до скарбів під центром кургану. А л е б іл ь
шість центральних могил, як ми вже зазна
чали, була пограбована ще за давнини. А р хео
логи задовольнялися тими рештками, які
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залиш илися після пограбування, розкопува
ли кінські могили і на цьому кінчали д о 
слідження. Лиш е в рідкісних випадках їм
вдавалося натрапити й на бокову могилу,
а саме вони іноді й залишалися цілими.
Отож під більш істю розкопаних до револю 
ції курганів наявність чи відсутність бокових
могил залишилася нез’ясованою. Дуже часто
траплялося й таке. Археологи кінчали до
слідження, а згодом на кургані провалюва
лася непограбована бокова гробниця, перщими до якої, звичайно, потрапляли меш
канці найближ чих сіл. М ож на уявити собі
долю такої пам’ятки. Лиш е іноді у селян
вдавалося скупити частину зібраних у моги
лі речей, але частіше вони розходилися не
відомо куди. Ні про яку документованість

таких знахідок, природно, не м огло бути
й мови. Таке сталося на Гострій Томаківській
М огилі, розкопаній І. Є. Забєліним, на Діївому кургані та Огузі, дослідж ених М. І. Веселовським, і на багатьох інших пам’ятках.
Час від часу у західних антикварів з ’являли 
ся першокласні скіфські речі, більш а частина
яких, найпевніше, походила із подібних
могил, що навіки загинули для історії.
Хибність описаної методики розкопок пе
редові вчені зрозуміли ще до революції. Вони
доводили, що єдино правильним методом
дослідження кургану може бути знесення
всього насипу. 1914 р. за цією методикою
вперше почалися розкопки Мордвинівського кургану на Херсонщ ині, але початок пер
ш ої світової війни припинив їх на половині.

За сучасними вимогами О. І. Теренож кін
і вирішив спочатку зробити розрізи залиш 
ків кургану, щоб встановити його струк
туру, характер і послідовність спорудження,
зняти в мож ливих межах (частково курган
був забудований) увесь його насип і, ви
явивши поховальні споруди, повести їх р оз
копки планомірно, із входів. Здійснити ж
ці роботи не можна було без того, щоб не
засипати яму, викопану Г. Г. Мозговим.
Завдяки такій спланованості дослідж ення
насипу дало вельми цікаві наслідки. З ’ясу
валося, що спочатку на місці майбутнього
кургану було поховано вельможну скіф ’янку.
Над її могилою спорудили невеликий насип
і обнесли його ровом. Саме до цієї могили,
на той час дуже обваленої, і потрапив

74, 75
Тридцять дев’ять днів
і ночей
Незчисленство
скіфського люду
Не склепило темних
очей,
Будувало грізну.
споруду...
Л . Череватенко
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76
...Світ потьмарився б
від болю,
Спивши нашої печалі...
77
...Що не платівка — то
доля,
Що не перстень — то
страждання.
Через них переді мною
Розступалися віки...
78
...Ти там побачиш дивну
дивину,
Ти таїну збагнеш там
не одну...

Г. Г. Мозговий. Згодом на південь від цього
первісного насипу був похований знатний
воїн, найшвидше, чоловік небіжчиці. Над
його гробницею був споруджений більш ий
курган, який повністю перекрив первісний,
із похованням жінки. Отже, незважаючи на
пізніш ий час поховання, чоловіча могила
виявилася у центрі пам’ятки. І вже зовсім
несподіваним для дослідників було відкрит
тя, що курган не насипався, а будувався!
У нижній частині насипу вдалося виявити
кілька шарів, складених із болотяних вальків,
що чергувалися з прошарками морської тра
ви. Грунтознавці встановили, що вальки л і
пилися за чотири кілометри від кургану, у
заплаві річки М олочної. П ісля дослідження
М елітопольського кургану учені звернули
увагу, що подібне спостерігалося археоло
гами і раніше, на недокопаному Мордвинівському кургані. На відміну від М еліто
польського, він був складений зі шматків
дерну. У подальш ому висновки про будів
ництво скіфських курганів із болотяних
вальків або дернових плиток підтвердилися
стосовно більш ості великих курганів скіф
ського часу. Це основна їх відзнака на проти
вагу курганам доби бронзи, для яких землю

копали поруч, через що навколо кургану
утворювалася дуже помітна лощина. Саме
завдяки їй і можна тепер відрізняти кур
гани скіфські від нескіфських. Такий висно
вок було зр облено вже набагато пізніше,
але він був би немож ливий без спостере
жень О. І. Теренож кіна на М елітопольсько
му кургані.
Часто мені здається, що основною ва
дою виховання сучасних науковців стала
доступність науки — в неї в’їжджають, як у
широко відчинені ворота. О лексій Іванович
належить до тієї плеяди вчених, що входили
у науку пішки.
...Це було далекої літн ьої ночі 1922 року.
У вікно однієї з самарських шкіл, де розм і
стилася археологічна експедиція В. В. Гольмстен, хтось тихо, але наполегливо постукав.
Піднявши голову, один із співробітників
експедиції побачив за вікном худорлявого
юнака. П ісля короткої бесіди він вирішив
пустити хлопця до приміщення, але двері
були замкнені. Т од і гість заліз до класу через
кватирку, упав на підлогу і миттю заснув.
Прокинувся він лиш е через добу. Звичайно,
читач уже здогадався, що це і був О. І. Т е
реножкін.
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З дитинства безмеж но закохании в архео
логію, він, почувши про прибуття до Самари
експедиції, не задумуючись, вирішив п о
шукати свого щастя. Т од і йому було 15 ро
ків. Вставши задовго до світання і прихо
пивши з собою шматок хліба, вирушив він
із Пугачова, де народився і виріс, до Са
мари (тепер Куйбишев). Майже всю дорогу
(160 кілометрів) підліток біг підтюпцем,
зробивши лиш е дві нетривалі зупинки, щ об
перекусити. Увесь шлях він подолав менш
ніж за дві доби — так нетерпілося причастити
ся йому до науки, яка стала всім його
життям. Відтоді і триває його марафонська
дистанція в археології.
По закінченні М осковського університету
О. І. Теренож кін провадить дослідж ення на
Волзі, а потім у Середній Азії, де на його
долю випадає епохальне відкриття цивіліза
ції стародавнього Хорезму. Наукові розвідки
м олодого вченого і досі залишаються осно
вополож ними в середньоазіатській архео
логії.
Війна, під час якої гвардії старший л е й 
тенант О. І. Теренож кін пройшов від Сталінграда до Відня, на кілька років перервала
його археологічні дослідження. Ніякі вітри

не вивіють із його пам’яті спогади про Корсунь-Шевченківську
битву.
І,
можливо,
вищою мірою символічно, що саме місця,
де відбувалася битва, стануть згодом тереном
його видатних розкопок.
Повернувшись після перемоги до У зб ек и 
стану, О. І. Теренож кін здійснює розкопки
городища Афрасіаб (стародавній Самар
канд), доводячи, що його було засновано на
багато століть раніше, ніж вважалося,—
в V ст. до н. е. Саме це відкриття дало
змогу недавно відсвяткувати 2500-річчя Са
марканда. Комуністична партія і уряд У з б е 
кистану під час ювілею нагородили відкри
вача дати міста Почесною Грамотою.
У
1948 р. О лексій Іванович захищає кан
дидатську дисертацію, одружується з аспі
ранткою Інституту археології А Н УРС Р, у
майбутньому
відомим
скіфознавцем
В. А. Іллінською , і переїздить на Україну.
Саме тут повного мірою розкривається його
талант історика, відкривача та інтерпрета
тора зниклих цивілізацій. З часом він стає
доктором історичних наук, потім проф есо
ром, лауреатом Державної премії У РС Р,
заслуженим діячем науки України. Учений
всебічно розробив основи передскіфського
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часу на Україні, відкрив культуру загадкових
кіммерійців, розв’язав багато важливих проб
лем скіфознавства, зрештою, створив кла
сичну ш колу українських скіфознавців. Усе
це відомо багатьом, бо леж ить на поверхні.
А л е тільки колеги та учні Олексія Івановича
знають, скільки тонн стародавньої землі,
перевіяної його пальцями, стоїть за всім

намистом на шиї. У різних місцях дромосу
стояли бронзовий казан, одинадцять амфор
і залишки ярма. Перед входом було вияв
лено рештки розібраного воза.
У склепі ж панував цілковитий хаос. На
місці залиш илися лиш е ступні небіжчиці
в поспіль розшитих золотим и платівками
у вигляді квітки арацеї черевичках та деякі

82
...А греки вино везли
У Скіфію карооку...

79, 80
...Шукаю дні, веселі і
пророчі,
Де в світлих травах ніг
твоїх сліди...
81
...Не дозволяй йому
розкопок
В душі і пам’яті твоїй...
Б. ф іліпов
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цим. Про того або того талановитого архео
лога кажуть, що він відчуває землю. Для
Олексія Івановича така характеристика за
мала: не тільки він її, земля відчуває його.
Це — найкраща відзнака, яка може випасти
на долю людини.
Дослідж ення М елітопольського кургану
почалися з ж іночої могили. Як і гадали ще
до розкопок, її було нещадно пограбовано.
Проте грабіжники потрапили до гробниці
після значного обвалу, що істотно позна
чилося на їх «р о б о ті».
Із вхідної ями до склепу вів довгий ко
ридор (дромос). у. ньому на деревинному
помості леж ав 'к істя к м о лод о ї служниці з
позолоченою
бронзовою
сережкою біля
скроні, залізними браслетами на руках та

деталі вбрання. Праворуч стояли три зотлілі
дерев’яні скриньки, наповнені фаянсовим
і скляним намистом. У зем лі ж, перекопа
ній грабіжниками, вдалося виявити близько
4000 золотих прикрас від вбрання! Такої
кількості їх не траплялося ні до цього, ні
після цього навіть у найбагатших і до того ж
непограбованих гробницях. Усе це свідчило,
що в гробниці було поховано надзвичайно
вельможну особу,— можливо, одну зі скіф 
ських цариць.
До того самого рангу належав і її ч о л о 
вік, похований у другій могилі. Поруч з нею
містилася кінська могила із похованнями
двох коней. Щоправда, оздоби їхньої збруї
було виготовлено поспіль із бронзи, але один
кінь мав багате нагрудне вбрання.
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Про знатність небіжчика пром овляли
вже самі розміри його могили. Завглибшки
вона була 12,5 метра — на такій глибині
крім Чортом лика влаштовувалися гробниці
лиш е в двох курганах: у Чмиревій М огилі
і Ш ульгівці. Майже до самого дна яму за
повняли величезні кам’яні брили: підняти
нагору їх можна було, лиш е попередньо р оз
бивши. Для розчищення гробниці було засто
совано підйомний кран, а для безпеки про
ходження — шахтове кріплення. Для
ке
рування цими роботами О. І. Теренож кін
запросив гірничого інженера. За дивним
збігом прізвище його виявилося Забєлін.
Робота просувалася надзвичайно п овіль
но,— кам’яні брили не піддавалися. До того ж
з перших днів було встановлено, що до
гробниці веде грабіжницький лаз. Він ішов
по стіні вхідної ями в обхід кам’яного за
кладу. Археологам треба було цей заклад
подолати. На нього піш ло майже три місяці
напруженої щ оденної праці.
Нарешті, дослідники ступили на дно
могили. З’ясувалося, що грабіжникам свого
часу не вистачило терпіння йти по стіні
до кінця — з глибини 7,5 метра вони повер
нули нору від неї вбік і потрапили до скле
пу через пролом в його склепінні. На під
ло зі під цим п ролом ом леж ала велика купа
глини. К о л и грабіжники вдерлися до гроб
ниці, вона стояла майже зовсім цілою ,—
все перед ними леж ало, як на д олон і — бери
і винось. Через те пограбування було дуже
«ч и с т и м »— у склепі не лиш илося нічого.
Т ільки перед входом до нього лежав кістяк
«козачка» — хлопчика років восьми. Не вбе
ріг, сердега, свого господаря.
Отже, кількамісячна робота дослідників,
здавалося, була даремною. Залиш алося тіль
ки винести обвали і замалювати порож ній
склеп. У сіх охоп и ло розчарування.
Закінчивши креслити, О лексій Іванович
узяв ножа і про всяк випадок почав штри
кати долівку склепу. Робота ця здається
нескладною, але рука від неї втомлюється
надзвичайно швидко. Удар ножем і ще удар.
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Був домовиною їхній колчан.
Серця як одне — хоробрі...
Л . Череватенко
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...Мовивши це, поклала вона озброєння гарне
Перед Ахіллом. Воно аж дзвеніло, оздоблене пишно...
Ахілл же як глянув,
Бою жадоба його охопила, і полум’ям грізним
З-під похмурнілих повік ясні його блиснули очі...
Гомер, « Іл іа д а » ( переклад Б. Тена)

Удар і ще удар. І раптом вже наприкінці,
там, де леж ала купа глини з грабіжницького
пролому, ніж об щось ударився. Поки думка
спрацювала, рука механічно зробила ще два
удари. П ом илки бути не м огло — у глині
щ ось леж ало! Із завмираючим серцем д о 
слідник почав розчищати виявлене місце.
У долівці була криївка — невелика ямка, в
яку склали парадні речі небіжчика, а потім
зверху замаскували утрамбованою глиною!
І ось схованку вже розчищено. На дні її
леж али портупейний пояс із бронзовим
набором, стрічка, обшита чотирикутними
золотим и платівками із зображ енням скіфа,
що причащається з ритона перед богинею
з люстерком в руках, і, нарешті, велике
золоте окуття горита із сценами міфа про
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А х ілла - тотож не чортомлицькому. Це була
щедра винагорода дослідникам за їхню
працю, терпіння й віру. М елітопольський
горит став першою справді кош товною зна
хідкою радянських скіфознавців.
Тепер відомо вже чотири горити ТИПУ
чортомлицького і мелітопольського. У сі во
ни були виготовлені за допомогою однієї

матриці, яка внаслідок експлуатації від ви
робу до виробу псувалася. Це дало м о ж ли 
вість встановити послідовність виготовлення
окуттів. Виявилося, що серед них першою за
часом було відштамповано саме м елітоп оль
ську платівку. Отже, лиш е вона може дати
найповніше уявлення про естетичну цінність
задуманої художником композиції.

Н ині м елітопольський горит, як і всі інші
коштовні знахідки з пореволю ційних розко
пок на Україні, експонується в М узеї істо
ричних коштовностей У РС Р. К оли ви уважно
придивитеся до нього, то побачите на пла
тівці три ножові пробоїни підряд,— сліди
пошуків О. І. Тереножкіна. Завдяки цим
пробоїнам наука збагатилася не лиш е чудо
вим витвором торевтики, але й розумінням
мож ливості існування схованок у долівках
інших скіфських гробниць. Скільки їх за
лиш илося в могилах, розкопаних до рево
люції, невідомо.
Незважаючи на нищівне пограбування
обох могил, М елітоп оль опріч горита щедро
збагатив джерелознавчу базу скіфознавства
не лиш е тисячами нових витворів золотар
ства, але й багатьма невідомими до того
подробицями стосовно поховальних звичаїв,
культури й соціальної організації скіфського

суспільства. Разом з тим він ствердив віру
дослідників у те, що ні тисячолітні погра
бування, ні руйнацькі дослідження археоло
гів минулих століть не вичерпали всіх скар
бів степових пірамід. Небо Скіфії відразу
стало набагато вищим.
Подальш і відкриття в могилах скіфської
знаті були пов’язані з широкими новобудовними роботами на півдні республіки —
спорудженням зрошувальних систем, гірни
чими розробками тощо, в зону яких п о
трапляла велика кількість стародавніх пам’я
ток. За законом про охорону пам’яток історії
і культури на археологічні дослідж ення в цих
районах виділяються спеціальні кошти. Уж е
перші роки роботи зумовили тут відкриття,
які сьогодні відомі в усьому світі. Так стало
ся, що авторові цієї книжки поталанило
бути причетним до багатьох найвидатніших
із них.
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Учителю
Заслуженому діячеві науки
Української РСР,
професорові О. І. Тереножкіну

Світ, зачитаний, як читанку,
Я відкрив — і занім ів:
Так, як ти, його, учителю,
Щ е ніхто читать не вмів.

І пливла твоя дараба,
Обминаючи миси,
Від руїн Афрасіаба
Д о сл ов’янської сльози...

І на зорі т і задивлений,
Обійнявш и серцем рань,
Я пішов у світ задимлений
П о єдину пектораль.

Може, десь і відпочинемо,
Знявши пута суєти.
Ти пробач мені, учителю,
Щ о зову тебе на ти.

Ти стояв м ені за далеччю
І світив із темноти.
А в очах т воїх гойдалися
Переправи і фронти.

Тільки так м ені примарилось
За ст іною мерехтінь:
Там, де ми зустрітись маємо,
Нас зустрінуть — як братів.

За усе ж, що тут прочитано,
Щ о пізнав без каяття,
Я вклоняюсь Вам, учителю,
Через все своє життя.

т

ш
«

Д от ліває в зо л і жарина.
Сходить в небі перша зоря.
В житі коник сюрчить незримо,
Наче свічка в ім л і догоря.

У задум і
Горілиць
І збагну,
Переллю

зійду на могилу,
упаду в ™Р**ву
и
що колись по заги у
свою душу живу

В росянист і зелені стебла,
У незаймане і молоде. •
І так само т оді над степом
Вечорова зоря зійде.
Хт ось приїде сюди й заночує,
Обійде ці. м огили й рови.
Упаде на траву і відчує:
О чі стежать за ним із трави.

ш

М ій шлях до археології був не зовсім
звичайний. Народившись і вирісши в скіф
ських степах, я майже до ЗО років ніколи
й не гадав, що змож у прилучитися до цієї
таємничої для мене науки. По закінченні
семирічки п’ять років віддав військово-мор
ській авіації, далі майже десять працював
кочегаром на заводі залізобетонних виробів.
Одночасно писав вірші, готував поетичні
книжки, заочно вчився у Київському універ
ситеті. Навіть отримуючи 1964 р. по закін
ченні історико-ф ілософ ського факультету
диплом, де в графі «кваліф ікація» серед
інших професій стояло й «ар хеолог», я не
сподівався стати професійним науковцем:
археологія була для мене не галуззю історич
ної науки, а нивою людинознавства в ш иро
кому розумінні — мене більш е цікавив сенс
людського буття на землі, ніж історична
доля тієї або тієї лю дської спільності.
М оє причастя до археології відбулося
того-таки 1964 р. в експедиції О. І. Тереножкіна. Експедиція почала рятувальні роз
копки на правому березі Дніпра поблизу
м олодого шахтарського міста Ордж онікідзе
на Н ікопольщ ині, всього за 10—15 кілометрів
від Чортомлика. М огильник, на якому ми

зупинилися наприкінці літа, стояв далеко за
містом, перед фронтом Богданівського кар’є
ру. Над курганами панувала гостроверха
Страшна
М огила — семиметровий
курган
царського типу. Проте свої дослідж ення ми
почали з невеликого насипу, що причаївся
неподалік.
Л іт о було задушливе й спекотне, степові
трави жухли в пилюці. А за сотню-другу
кроків від курганів, скільки сягало око,
рудів під сонцем неживою глиною Богданівський кар’єр. У день і вночі, перевертаючи
гори глибинної породи, круж еляли по ньому
ковші крокуючих екскаваторів, вигрібаючи
з сімдесятиметрової глибини тоненький про
шарок марганцевої руди, бігали прудкі елек
тротяги, ширяли «М А З и » і «К Р А З и ».
Там, де пройшов кар’єр, залишалися тіль
ки гори перевернутої глини, і мертвотний
пейзаж той був настільки неприродний на
землі, що здавалося, ніби якась дивна ма
шина перекинула вас раптом до безкрайніх
пустель Марса, і ви стоїте — маленький і
безпорадний — один на один з усією безо
днею космосу. Довгош иї крокуючі екскава
тори, ніби марсіанські роботи, то підіймали
свої дикі голови над кар’єром, то знову
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опускали їх углибину, а перед усім тим
зяяла велетенська скеляста прірва, від якої
м лоїлося в грудях і обертом йш ла голова.
Нова могила, як і багато інших того літа,
виявилася непограбованою. Ми впевнилися
в цьому, дійшовши до дна вхідної ями. А л е
надходив вечір, час було кінчати роботу.
Експедиція від’їхала до табору, а я залиш ив
ся за сторожа: О лексій Іванович загадав м о 
гилу на моє щастя.
П ісля спекоти дня вечірня прохолода
приємно линула до обличчя. Я вибрався на
великий сусідній курган і розпалив вогнище.
К оли воно прогоріло, зарив у гарячий попіл
кілька картоплин і в чеканні вечері солодко
вилігся на куфайці.
А ніч уже щедро розкошувала над степом.
Н ебо висіялося міріадами теплих зірок, ма
лахітова темрява огорнула кургани. І коли
на сході зажеврів і почав виростати, мов
з-під землі, мідно-червоний окраєць місяця,
степ ніби здригнувся і занімів, оглушений
цвіркуновими хорами. Т од і десь далеко в
степу визріла і почала підноситися над сві
том несмілива дівоча пісня. Тихо потріску
вав жар у вогнищі, місяць підіймався все
вище, нічна птиця, прошелестівши тирсою,
затріпотіла крильми над Страшною М огилою
і зникла в пітьмі. Я лежав, заклавши під
голову руки, і линув у далекі-далекі свої світи.
Мрія снувалася за мрією, думка набігала на
думку, і не було їм ні краю, ні берегів, бо
чого тільки не передумаєш місячної серпне
вої ночі в степу над розкритою, ніби рана,
могилою.
А л е мрії м ої несподівано було перервано.
Здалеку загуркотіла і несподівано зупини
лася ^іля кургану наша машина, а з неї п о
чала висипатися вся експедиція. Виявилося:
щоб врятуватися від завтрашніх відвідувачів,
які сотнями товклися по розкопу, заважаючи
роботі, м огилу вирішили розчищати вночі.
Так вона і почалася, перша та ніч. П а
м ’ятаю: на золотій солом і у сяйві місячного
проміння хлоп ц і їли дині, стиха перемов
лялися, мов перед боєм, іноді від них д о ли 
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Відбулось — і геть відліта.
Ае там коні? — Ротори, скипи.
Оступися: доба не та Не втечеш ні в сармати, ні в скіфи.

нав короткий сміх. Варвара Андріївна Іллін ська піш ла поспати на Страшну М огилу але
звідти довго ще чулося її покашлювання —
заснути у таку ніч було неможливо.
А в могилі вже орудували шахтарі обе
режно ставлячи кріплення, у склепі можна
було ходити на повен зріст. Він стояв цілий
ніби викопаний учора. Здавалося, десь тут
мають сидіти ще й натомлені копачі. А л е
глина, що протягом тисячоліть потроху на
трусилася із стелі і стін, ховала рештки
поховань.
р

Л . Череватенко
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...Нащо ж було, милий, по згину
Брати і мене в домовину?..

Розчищування склепу почалося за північ.
У гробниці леж али двоє — вельмож ний скіф
1 його м олода дружина. З самого початку
він видався нам таким здоровенним, що
мимохіть ми почали називати його Вовко
давом. А л е подробиці ховалися ще під гли 
ною.
Шахтарські ліхтарики швидко сіли і д о 
велося засвітити свічки, у могилі, наче у
церкві, гірко запахло ладаном. Не зм овляю 
чись, як і завжди, ми з Варварою Андріївною
почали читати вірші. Тихо шурхотіли ножі
і щіточки, хиталося на стінах мерехтливе
полум я свічок, і під тьмяне його коливання
під наш приглушений речитатив, усю ніч
тяглося наше священодійство.
Я починав з Шевченка:
А я так мало, небагато
просив у бога. Тільки хату,
Одну хатиночку в гаю,
Та дві тополі коло неї,
Та безталанную мою,
Мою Оксаночку...

У могилі відчутно тягло холодом , і звід
кись їздалеку, ніби справді із того світу, у
відповідь на згорьований голос поета спли
вали і ли н ули слова-ластівки, слова-зажури:
Я тебе чекала роки й роки,
Райдугу пускала з рукава
На твої замріяні мороки,
На твої огрозені слова.
Я б тобі схилилася на груди,
Замість терну розсівала мак.
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Та мені зв’язали руки люди,
«Х а й страждає,— кажуть,— треба так».
Хай у ньому сльози доспівають
В ненависть, в покару, у вогні.
І мене, знеславлену, пускають,
Щ об ридали вірші по мені...
(І. А р а ч )

Л о м и л о поперек, очі злипалися від без
соння, а свічки ніяк не могли догоріти, і
зміщалися від їхнього світла стіни могили,
і жебонів наді мною той далекий голос р оз
пуки, ніби дзвінкий прозорий ручай бився
під землею з пітьмою.
К оли я вибрався із могили перепочити,
навкруги німувала срібна зоряна ніч. В ели
кий місяць уповні низько висів над степом.
На солом і покотом спали хлопці. Високо
сюрчали цвіркуни, і тирса на Страшній М о 
гилі зблискувала від роси. Л ед ь повертало
на світанок. У кар’єрі скрипіли і подзвоню 
вали крокуючі екскаватори. У місячному
світлі його марсіанський пейзаж здавався ще
більш мертвотним. Гуркочучи на стиках ре
йок, з кар’єру вибігав електротяг. Н ебом
покотилася яскрава зірка і зірвалася в прірву
ночі.
Я знову повернувся до могили. Розчищування вже майже скінчили. Небіжчик лежав
уздовж могили справді мов вовкодав: плечі,
як у ломовика, довгі руки сягали колін, шия
нагадувала димар, тонкий стан був стягнутий
золотою попругою. К о л о лівого боку — сагай
дак майже на дві сотні стріл, три велетен
ські списи ледь влізли в могилу, праворуч
леж ала бойова сокира. У шиї ж його стир
чала зелена стріла, що, імовірно, й спричи
нилась до смерті.
У його ж ногах, тонка і юна, з причаєним
жахом у пустих орбітах, з недорогими, але
ошатними оздобами, нишком притулилась
вона. М ені пригадалося стародавнє, як сон,
скіфське ім ’я Опія, і срібним човником із
підсвідомості виплив рядок: «Коханий, я
була народжена від скіфа і колхідянки, куп
лен ої на молодику»...

Я гадав, що все ще тягнеться ніч, і коли
виглянув із могили, мене несподівано при
голом ш ило яскраве сонячне світло. Блакитне
небо гуло від пташиного щебету, степові
трави хилилися від роси. І раптом навколо
щ езло все — і наша машина, і кар’єр, і доро
га. А з долини невеликої річки С олон ої
текла і звивалася чорна людська валка. П е
ред неї їхав високий віз, запряжений четве
риком скіфських коней, а на ньому, на д ор о
гих килимах, лежав грізний і недоступний
навіть у смерті своїй Вовкодав. Блакитне
небо мінилося барвами ніжного шовку. М ов
чазно й повагом йш ли за возом родичі не
біжчика, з удаваним жалем заламували руки
одноплемінники, а попереду, маленьку і мов
стеблинку беззахисну, під руки вели її. Вона
пропливала у сонячному сяйві чиста, немов
сльоза, але очі її нічого не бачили — ні зо л о 
того від сонця степу, ні розцяцькованого
коштовностями вбрання,— то була остання
ії година, за якою мала настати вічна ніч.
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Мамцю моя, мамцю,
Сивая голубко!
Чи я ж тобі надокучила,
Щ о ти мене та й заручила?

87
Червоних горобин
замріяні коралі!
А в мене на губі
засіявся пушок...
Я ще не відкривав своєї
пекторалі,
Ще золота свого в
могилі не знайшов...

88
Була ти струнка і
пречиста.
Поділ твій торкався
трави.
Важкі від густого
намиста
Спадали з рамен
рукави...

Чисте з о л о т о !— казав комусь у могилі
старии шахтар Роман Горовенко
Роботи стало ще на весь день. Ночувати
на кургані ми залиш илися з Олексієм Іва
новичем. Знесилений, він упав і заснув просто
в траві під Страшною М огилою, а мені дове
лося сидіти над ямою, поки не залишив
розкопу останній екскурсант.

Починало темніти, і відразу ж із долини
Солоної потягло прохолодою . Прокинувся і
приишов на могилу О лексій Іванович П о сі
давши на розстеленому плащі, ми довго
ще гомоніли, згадуючи осяйну Куль-О бу
славнозвісну Солоху, неперевершений Чортомлик, і літнє небо над нами спливало буршти
новими зорями.
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89
...В очах твоїх всесвіт
світився
І в тузі ламав береги.
Німі, насторожені
сфінкси
Загадку твою стерегли...
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90, 91
...Під злотом текла і
зітхала
Висока задума чола.
Такою була ти, кохана,
Такою від мене пішла...

...А опівночі до мене прийшла вона.
Опіє! Чого ти прийшла?
Я сидів на соломі, скинутій вчора на схи
л і могили, і вдивлявся у зоряну далеч. Сріб
ний місяць уповні знову висів над Страш
ною М огилою , і світло його видавалося та
ким яскравим, що можна було розрізнити
окремі стебла тирси й пирію під могилою.

Опія йш ла легкою ходою, простягши до
мене тремтливі руки. Довге чорне її вбрання
розмережували золоті оздоби, широкі рукава
вільно спадали з рук.
Мармурове обличчя дівчини було осяяне
голубим мерехтінням зірок, золоті блискітки
яскраво спалахували під місяцем на траурно
му покривалі.
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Х олодн и й піт побіг у мене за коміром.
Я хотів закричати, але голосу, як уві сні, не
було. Очі О пії світилися невимовною тугою.
— Х іба ти не кликав мене? — запитала
вона, зупиняючись, і ніж ні куточки губ її
ледь ворухнулися від невеселої усмішки.—
Я прийшла нагадати тобі про вічність... Ба
чиш, упала зірка? Так само вони падали
тут завжди. Ми все це помічали і все розу
міли. А ви вважаєте нас чомусь дикунами...
Подивись у м ої очі й скажи — хіба це очі
дикунки?
У кар’єрі низько скрикнув електротяг,
різко обірвався той крик серед ночі, й гуч
на голуба луна покотилася сизим степом.
Опія непомітно здригнулася. Вона підійш ла
до мене впритул і поклала мені на чоло
свої льодяні долоні. Тепер я бачив тільки
носки маленьких її черевичків і чув кала
тання власного серця.
— Біля цієї ями мені накинули на го ло 
ву чорну хустку і задушили. М ені так не
хотілося вмирати! Ти зрозумів це?
— Так.
— Я лю би ла їздити по степу, варити м ’я
со, мережити сорочки, співати біля нічної
ватри наших сумних пісень...
— Ти не могла не вмирати?
— Не могла.
— Ти кохала його?
— Я йому належала.
— А коли б ти не захотіла?
— Нас про це не питали.
— А коли б ти не була такою гарною?
— Мене б убили злидні або вороги.
— То ж хіба немає на цьому світі ніякого
іншого шляху? — майже крикнув я.
Л едь помітне тремтіння руки О пії вида
ло, що вона знову посміхнулася.
— Хлопчику мій,— сказала вона, і мені
стало страшно — чого вона мене так нази
ває? А л е швидко я зрозумів, що вона мала
на це право,— Хлопчику мій, чи ж може бути
на цьому світі щось вище, аніж світити
лю дям? Х іба не спила я гіркого трунку сво
го життя до кінця? Х іба не хочеться тобі

92, 93
...Колись у степу під курганом
Я перстень знайду на руці
Й згадаю твій голос гортанний,
Усмішку на юнім лиці...
94
...І вихопить пам’ять із Лети,
Як пив я жагу з твоїх віч!..
Ти мовчки поправиш браслети
І знову зануришся в ніч...
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стати ст о к р а т ч и с т іш и м н а д м о є ю м о г и л о ю ?
Я к о г о ж т о б і іщ е ш л я х у ?
— Я каж у про боротьбу.
— Х л о п ч и к у м ій ,— з н о в у ск а з а л а О п ія .—
Х л о п ч и к у м ій , я ж и л а , а ж и т и — ц е н а ба га то
б іл ь ш е , н іж п р о с т о б о р о т и с я .
— У ч о м у ж т о д і п о л я г а є та в іч н ість, п р о
я к у ти н а га д у в а л а м е н і?
— У то м у , щ о б все п а м ’ятати.
— П а м ’ята ти й т е р п іт и ?
— П а м ’я та ти й в м и р а т и с в ід о м и м т ого ,
щ о все, щ о з а л е ж а л о в ід т е б е на з е м л і,
тобою зроблен о.
Я п ід н я в г о л о в у і п о д и в и в с я О п ії в л и ц е .
В о н а с и л к у в а л а с я п о с м іх н у т и с я , а л е б л а к и т 
н і о ч і її б у л и п о в н і с л із , ч у т л и в і в уста т р е м 
т іл и . М іс я ц ь н а д С т р а ш н о ю М о г и л о ю о п у с 
ти в ся щ е н и ж ч е, і степ в и д зв о н ю в а в с р іб л я 
с т и м и д з в ін о ч к а м и ц в ір к ун ів , н іб и т о з о р і
п е р е д с в іт а н к о м с п ів а л и ст е п о в і св о го т р и 
в о ж н о г о р ек в ієм у.
М е р т в о т н и й п е й з а ж Б о г д а н ів с ь к о го к а р ’є 
ру, в и б л и с к у ю ч и р у д и м и п у с т е л я м и , танув
у г о л у б ій п іт ьм і. Т и ш а с т о я л а у н е б і і на
з е м л і, л и ш е ч у т н о б у л о , я к д е с ь д а л е к о в
к а р ’є р і п ер е гу к ую т ь ся ек с к а в а т о р н и к и . Ж и т 
тя й ш л о , ж и ття н е с п и н я л о с я .
М е н і п р и й ш л о б а ж а н н я зір в а т и ся р а п т о м
на н о ги , с х о п и т и р у к и О п ії у с в о ї і сказати,
я к я чекав її, я к м е н і в о н а д о р о га . С п о к ій 
н и м похитуванням голов и вона зуп и н и ла
м ен е. К о л и ж я з н о в у зв ів очі, О п ія й ш л а
в ж е геть, в ід х о д и л а у т р е м т л и в у п ітьм у, в
б у з к о в і с у т ін к и н о ч і, і там , д е с л ід и ї ї г у б и 
л и с я н а р о с і, б іл я с а м о го о б р ію , п ід н о с и в с я
н а д з е м л е ю і р о зв ер т а в ся у н е б і р о з м и т и й
Ч у м а ц ь к и й Ш л я х — б іл а д о р о г а вічності...

Н а с т у п н о го р о к у м и з н о в у п р и їх а л и д о
О р д ж о н ік ід з е . Т е п е р на ч е р з і б у л и р о з к о п 
к и с а м о ї С т р а ш н о ї М о г и л и . К а р ’єр щ е б л и ж 
че п ід ій ш о в д о курган ів, т о р іш н ій р о з к о п
в ст и г за р о с т и с в и р іп о ю і кураєм . А н а т о м у
м іс ц і, д е б у л а к о л и с ь м о г и л а В о в к о д а в а та
О п ії, з ій ш л а с е р е д з іл л я й р о з к в іт л а д о н е б а
с о н я ч н а д и к а руж а.
Н е в с т и г л и м и п ід ій т и д о р о з к о п у , як з
б у р ’я н у в и с к о ч и в о х л я л и й м и р ш а в и й п е с і з
г а в к о т о м ч к у р н ув ч ер е з п о л е . К а з а л и , щ о
в ін з ’яв и в ся тут щ е з в есн и . Д е в ін взявся
і ч о го о с е л и в с я н а м о г и л і, н іх т о н е знав.
П очалися
розкоп ки .
В еличний
насип
С т р а ш н о ї М о г и л и був о б н е с е н и й п о к о л у м о 
г у т н ь о ю к а м ’я н о ю к р іп и д о ю . П ід н и м м іс т и 
лася ли ш е одн а гробн и ц я — вели ка й д о щ е н 
ту п о гр а б о в а н а . У в е л е т е н с ь к о м у п ід з е м е л л і
в д а л о с я з н а й т и л и ш е к іл ь к а з о л о т и х п л а 
тів ок .
У в е с ь м іс я ц ь я н о ч ув а в у ст еп у о д и н ,
в а р тую ч и г р о б н и ц ю . Я к і м и н у л о г о л іт а , н о ч і
с п о в н я л и с я згу к а м и е л е к т р о т я гів , я к і т о д і,
п ’я н и л и г о л о в у п а х о щ і с т е п о в и х трав. А к о л и
н а н е б і з ’я в л я в с я м іся ц ь , с о б а к а із т о р іш 
н ь о г о р о з к о п у в и х о д и в на б р о в к у, сід а в з
п ід іб г а н и м х в о с т о м д о л і і п о ч и н а в р о з п а ч 
л и в о за в и в ати в п іт ьм у . Т а ст р а ш н а ц е р е 
м о н ія
три вала
щ он о ч і — туж не
протяж не
« а - у - у » д о св іт а н к у к р а я л о сер ц е. Я п р о б у в а в
з а д о б р и т и с о б а к у к о в б а с о ю , а л е д ар м а.
Ц іл и м и д н я м и п е с н и к а в п о р о з к о п у , с к и г 
л и в і зави вав н о ч а м и , і б у л о в т о м у щ о с ь
н е п р а в д о п о д іб н о р е а л ь н е й м іс т и ч н о ж а х 
л и в е , н іб и то сам п о т р и в о ж е н и й д у х з л а
м ета в ся п о св іту і н е м іг з н а й т и с о б і н а з е м 
л і н і п р и с т а н о в и щ а , н і п о р я т ун к у.

Скіфська оздоба
у вигляді золот ої качечки
з амфороподібною підвіскою
у дзьобі

)и, летіла качечка на схід сонечка,
’Ула в мами Опія — люба донечка.
ш
)й, летіла качечка, квіт ло зіллячко,
Іесла в дзьобі амфору на весіллячко.

Я к упав м илий в битвоньці, взяли сило
Задушили, юную, над м огилою .

і вже ж те весіллячко плачем линуло
Повінчалась О пія з домовиною.

А щоб не подумала, що не д о б р і-б о ,У віночок качечку т обі зробимо...

Туга коса чорная. Б ілі грудоньки.
Чого ж тепер плакати, добрі людоньки

Золотая качечка, в дзьобі амфора.
А із т ихих вуст ї ї крівця капала..

ЯК І
Сплять тумани срібнокрилі,
Тиша горнеться до тиші.
На Гаймановій М о ги л і
Не шелеснуть навіть миші.

Двадцять три ст оліт т я рало
М о ї скиби не п ід’ємле.
Не м огила я, а рана
На твоєму тілі, земле!

П івні ще по селах спали,
Дика ружа в полі квітла.
Та нараз понад степами
Спалахнуло дивне світло.

Крізь тумани срібнокрилі
П охилився в п ол і колос.
І Гаймановій М о ги л і
Подає Товста свій го л о с:

Щ ось неначе розкололось,
І з відлуннями глухим и
Предковічний, віщий гол ос
Просочився із могили.

— Сестро, сестро сивочола,
Щ о робити в світ і маєм?
Наші рани не з учора —
Не займай їх, не займай їх!

- Гу-гу-гу-у-у! - пішло луною.
— Го-го-го-о-о! — озвалось в тиші,—
Скільки весен наді мною
Небо зорі ці колише!

Не одні лиш ми з т обою —
Вся земля не спить ночами.
Світ потьмарився б від болю,
Спивши наш ої печалі.

Чи світанки нахололі,
Чи вітри гудуть солоні,
Я гойдаю б іл і болі
У своєму чорнім лоні.

Задуши у серці стогін,
П огам уй ст ооку муку.
Може, якось перестоїмо,—
Та й замовкла. І ні звуку.

Крізь тумани срібнокрилі
Перший птах порушив тишу.
На Гаймановій М о ги л і
П ол оз пас очима мишу.
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Гайманова Могилаф @
ЯКІ_________ 5x5________ ' Я
«П еред начальником однієї зі служб Шереметьєвського аеропорту столиці постала
молода людина із втомленим від безсоння
обличчям: «Д опом ож іть з квитком на Л е 
нінград, везу кош товності»,— «Документи на
вантаж?» — спитали його. «Н а вантаж папе
рів не маю, а мої — будь ласка. З олото ж
викопував своїми руками, везу в Ермітаж.
Я начальник Північнорогачицької експеди
ції, кандидат наук, старший науковий спів
робітник Інституту археології Академії наук
УРС Р. Звати Василь Б ід зіля»,— « А я супро
воджую кош товності»,— відрекомендувався
старший лейтенант м іліц ії Володимир Капцов, що стояв поруч.
На підтвердження їхніх слів з валізи бу
ло витягнуто два оздоблені сріблом і зо л о 
том роги-ритони для пиття, золоті окуття
двох дерев’яних чаш, срібний з позолотою
келих, три срібні посудини, важкий згорток
з кількома сотнями нашивних золотих пла
тівок...
«Досить,
досить!» — здався
начальник,
що бував у бувальцях. За три години В. І. Бід
зіля у супроводі свого охоронця викладав
скарби
в кабінеті директора Ермітажу
Б. Б. Піотровського».

Це уривок з нарису А. Кирпичникова, що
восени 1969 р. обійш ов кілька вітчизняних
газет і потрапив навіть на сторінки часопису
Ю НЕСКО «К у р ’єр». У ньому йдеться про
сенсаційні знахідки в скіфському царському
кургані Гайманова Могила. А л е історія цього
відкриття почалася задовго до подій у Шереметьєвському аеропорту.
1968
р. у Запорізькій області почалося спору
дження великої Північнорогачицької зрош у
вальної системи, на полях якої О. І. Тереножкін
виявив сотні курганів. Для охоронного їх
дослідження Інститут археології А Н У РС Р
створив Північнорогачицьку експедицію,
керувати якою було доручено О. І. Тереножкіну. Олексій Іванович запросив мене до
експедиції своїм заступником.
То був один із найпекельніших моїх се
зонів. Обсяги робіт виявилися велетенськи
ми, експедиція починала дослідження на
голому місці, без кадрів і робочих рук. Окрім
усього Олексій Іванович більш у частину
сезону був зайнятий службовими справами,
і весь тягар організації та здійснення д о сл і
джень л іг на мене і В. А. Іллінську.
О.
І. Теренож кін суворо наказав нам не
чіпати великих курганів. Розкопки ми по-
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А наступного літа О. І. Теренож кін посту
пився керівництвом експедицією В. І. Бідзілі.
Я залишався його заступником. Перше, з
чим я звернувся до свого нового начальни
ка, було благання про Гайманову Могилу.
На превеликий мій подив Василь Іванович
без вагання погодився. Від несподіванки я
перепитав, чи розуміє він всю складність
справи. Василь Іванович з характерною для
нього посміш кою відповів: «Так, але ж я
щ асливець».
Сподіваючись десь місяців за два р оз
копати і Гайманову Могилу, і все гайманове
поле, я вирішив за краще табір експедиції
поставити біля дальньої Носаківської групи
курганів з тим, щоб восени, коли задощить,
жити поруч з розкопом. А л е мій оптимізм
чали на великому курганному полі, що на
лічувало близько 50 скіфських курганів. Над
ними височів велетенський насип Гаймано
вої М огили, що заввишки сягала 8 метрів.
Близько трьох місяців бігали ми з Варварою Андріївною від кургану до кургану
по гаймановому полю, сподіваючись, що
доля ось-ось змилостивиться над нами, але
надаремне. Ж оден із ЗО розкопаних нами
того літа курганів не уник пограбування.
Ми розуміли, що наукове значення могиль
ника незаперечне — адже це був перший у
скіфознавстві родовий некрополь, де про
стежувалися всі верстви скіфського суспіль
ства, і, незважаючи на пограбування, мате
ріал йшов надзвичайно цінний, але хотілося
іншого — відчути живий пульс скіфського
життя, заглянути до його глибини. Зрештою,
за ту працю і ту енергію, що ми вклали
в дослідж ення могильника, віддача була
надто мізерною. А над полем із ранку до ве
чора вабила зір незаймана гора Гайманової
Могили.
Якось наша автомашина вийшла із ладу,
і експедиція не змогла дістатися в степ.
Я потрапив туди лише з бульдозеристом.
До самого заходу ми знімали насипи д ріб

них курганів. Сонце випалювало мозок,
пилюка в’їдалася в шкіру і виїдала очі, від
сталевого гуркоту машини у жилах холола
кров. П ід вечір бульдозер зламався, і поки
механізатор щось там лагодив, я ліг під шов
ковичним насадженням, що займало части
ну могильника, на траву і вперше за все
літо побачив над собою зорі. Уж е сутеніло,
і на попелясто-рожевому небі наді мною
раптом підвівся чорний силует Гайманової
Могили. Я відчув, як пахне трава, і зрозумів:
моє життя віднині буде немож ливим без
розкопок Гайманки.
І коли наприкінці сезону до експедиції
приїхав О лексій Іванович, я ледве не ки
нувся йому в ноги і почав умовляти про
згоду на дослідж ення кургану. Він дуже дов
го відмахувався від моїх наполягань, але
зрештою здався.
На Гаймановій М огилі вже розбили роз
кол, уже я вйбігав на будівництві каналу
бригаду скреперів, уже ті скрепери їхали до
кургану, коли раптом Олексій Іванович, зва
живши всі обставини, знову сказав тверде
своє — ні. І, можливо, мав рацію: починати
розкопки такого велетня наприкінці сезону
було щонайменше ризиковано.
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Сплять тумани
срібнокрилі,
Тиша горнеться до
тиші.
На Гаймановій М огилі
Не шелеснуть навіть
миші...
96
Колесо котить себе,
В голосі колеса сухо...
М. Вінграновський
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виявився надмірним — до Носаківських кур
ганів того сезону ми так і не дійшли.
Першого дня ми були на Гаймановому
полі з Ю. В. Болтриком та В. Ю. Мурзіним.
Увесь день імжило. Сподіваючись зустріти
по дорозі нашу машину, після роботи ми
поїхали на бульдозері в село. А л е машина
десь забарилася, і нам довелося повертатися
до табору пішки, десять кілометрів брьохаючись в розгрузлому чорноземі. Ш лях лежав
повз Гайманову Могилу. Підходячи до неї,
у сподіванні близьких розкопок я вголос
почав мріяти, що в ній випаде на нашу долю.
Хлезпці тільки іронічно посміхалися.
І ось бульдозер зняв на Гайманці перший
ніж. Відтоді вся експедиція ж ила її розкоп
ками. А л е робота просувалася надзвичайно

повільно. У першу чергу ми знесли північну
половину насипу, який оточувала могутня
кам’яна кріпида. Із заходу під каменями
було розчищено чималі залишки тризни —
биті амфори, кістки тварин, стріли, залізні,
бронзові й срібні деталі кінських вуздечок.
Щ одня ми вирушали із табору на машині,
прямуючи до могили повз скошене пшенич
не поле, і з лісосмуги перед нами злітали
сизо-блакитні ракші. Одного дня під б ульд о
зером у північній частині насипу несподі
вано обвалилося якесь підземелля. Розчис
тивши площ і навколо нього, з обох боків
від провалля ми виявили плями двох вхідних
ям. А л е куди вони вели, зрозуміти ще було
важко.
Ями почали вибирати вручну, витягуючи
землю відрами. Одну з них невдовзі вирі
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Чаші, келихи, ритони,
Казани, тарелі, глеки.
Двоє слуг йому
прислужували
Ще й рабиня молода...
98
Хто там? — вовк, орли,
шакали?—
Мчать, на вітрі
розпростерті!
Від загибелі тікали,—
Опинилися в безсмерті...

ш или на можливу глибину вичерпати драглайном, але це мало допом огло роботі. Дні
йш ли за днями, а ями не кінчались. Треба
вже було їх кріпити, проте дістати кріпиль
ного лісу не вдавалося.
Ми запросили для консультації О. І. Тереножкіна. На короткій нараді було вирі
шено обмежитися розкопками лиш е північ
ної половини кургану, залишивши південну
до наступного року.
У сі зусилля експедиції довелося зосереди
ти на Гаймановій М огилі. До роботи було
запрошено бригаду кріпильників на чолі з
досвідченим шахтарем М. ф. Коваленком.
Навіть табір перевезли до кургану — набли
жалися осінні дощі, і можна було чекати
всього. М ій трирічний син, що все літо
провів в експедиції, прокинувшись уранці

на новому місці, був вельми здивований:
« А хто до табору перетяг Гайманку?».
То був перший святковий день експеди
ції: ставлячи в м огилі кріплення, М. ф. К о 
валенко натрапив у її північній стіні на не
займану грабіжниками велику господарчу
нішу.
Речі в ніші з ’являлися одна за одною.
Тут стояли чотири амфори, два бронзові
казани, сітула (відерце для змішування ви
на), таріль і велика таця з п іддоном : На ній
лежав дрібний бронзовий посуд: ойнохойя
(глечик для вина), кілік, цідилок, візерун
часта кулеподібна жаровня, а також довгі
залізні кліщ і. П ід казаном було виявлено
незвичайну залізну жаровню, а в кутку — два
камені для пращі. Перед входом до ніші
розкопали кістяк слуги зі зброєю, підпере

заний широким поясом з залізним набором.
Поруч із ним стояла глиняна грецька посудинка. На вході знайшли також кілька фігур
них кістяних платівок від набірного гребеня.
Невдовзі майже все підземелля було
розчищене. Обидва ходи, відкриті раніше,
вели саме до нього. Перед склепом у них
99
Світ, зачитаний, як читанку,
Я відкрив і занімів:
Так, як ти, його, учителю,
Ще ніхто читать не вмів:..
100, 101

Вина з острова Родос
Хай гуляють по кругу.
Не журімось! Ніхто з нас
Не народиться вдруге...
Л. Череватенко

свого часу поставлено було по чотири коле
са від розібраних возів.
Як ми й чекали, могила виявилася п о
грабованою. За незначними залишками вда
лося з ’ясувати, що в основній частині склепу
поруч леж али три небіжчики — жінка і двоє
чоловіків. Біля їхніх ніг від пограбування
вц іліли кістяк коня з бронзовими вуздечко
вими оздобами та два поховання слуг без
речей. Поруч з ними стояла амфора. У за
сипці підземелля траплялися уламки зброї
та обладунку, фрагменти побутових речей,
золоті прикраси від вбрання. Чи не найбіль
ше серед них вражає уривок золотого окуття
із зображенням овець, що несамовито ті
кають від якоїсь загрози. Так передати на
пруження моменту, щ об за незначною де

таллю уявлялася ціла картина, міг тільки
видатний художник.
У південній стіні склепу була ще одна
велика ніша — із залишками другого ж іночо
го поховання. Для того щ об поховати цю
жінку, Скіфи й зробили в могилу другий
хід.
Роботи наближ алися до кінця. Шахтарі
закінчили укріплювати підземелля і збира
лися з цього приводу святкувати «обж и н к и ».
Після роботи я випадково залишився з
О. І. Теренож кіним у могилі. По якомусь
часові ми почули, що над степом гуркоче
шалена злива. Чаша розкопу миттю напов
нилася водою і вона, шукаючи виходу, ри
нула у могилу. О лексій Іванович кинувся
закидати отвір, я ж одним духом вилетів по
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Експедиція ж була виснажена вкрай.
Окрім того розчищати по колись уже р оз
чищеному, знаючи, що зустрінеш на кож но
му сантиметрі, було просто нудно, і хлопцілаборанти з будь-якого приводу і без при
воду намагалися втекти із могили. Так було
і того дня — в неділю 2 1 вересня — десь перед
обідом ми знову залиш илися в гробниці

восьмиметровій драбині з могили, забив дір
ку,через яку клекотіла у склеп вода, знадвору,
і, увірвавшись у табір, з переляку зчинив
там справжній переполох. Спільними зусил
лями аварію швидко ліквідували. А л е цієї
ночі так нікому й не вдалося заснути.
А наступного дня трапилося непередба
чене. Грунт від дощ у обважнів і почав тис-
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Любили узороччя золоте,
Вино із рогу, шалені битви.
Не випадає нині за те
Славити їх чи ганьбити...
Л . Череватенко

103
І ти цар — і я цар...

нути на кріплення. Стіни склепу, що за
лиш алися незашитими, не витримували і
на очах сідали, загрожуючи обвалом. Р о 
боту було припинено. Знову викликали
шахтарів. У н аслідок перекріплення могили
все її розчищене дно знову опинилося під
товстим шаром глини. Доводилося розчи
щати наново.

з О. І. Теренож кіним самі. Він порався в
південній ніші, я — в північній, господарчій.
Кістки слуги в ній, і без того трухлі, після
того як їх було знову засипано, зовсім не
піддавалися розчищенню, я кинув ножа і
сказав Олексію Івановичу, що більш е не
стачає терпіння. Він спокійно пересів на
моє місце, а я, трохи понудившись без діла,
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почав заново розчищати долівку недалеко
від входу, знаючи, що тут уже нічого не
трапиться. І раптом десь близько 13 години
під^ моїм ножем у підлозі з ’явився невели
кий отвір. Я ще раз шкребнув ножем — він
збільшився. Я засунув туди пальця і відчув,
що по ньому дряпнуло щось металеве. Сум
ніву не було — грабіжники проминули в м о

гилі криївку, подібну до мелітопольської!
Намагаючись бути спокійним, я покликав
Олексія Івановича. Змовницьки перегля
нувшись, ми вилізли із могили і піш ли
обідати.
По обіді вся експедиція була в могилі.
Як на те, в експедиції перебував кіноопера
тор Української студії документальних і
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хронікальних ф ільмів ф. ф. Забігайло. У п ер 
ше у скіфознавстві розчищення схованки
було від початку до кінця зафіксовано на
плівку. М атеріали ф. ф. Забігайла приголом 
шують своєю достовірністю й унікальністю —
адже перед камерою ніхто не грав.
Криївку сів розчищати О лексій Іванович.
У ямці спочатку з ’явилися золоті платівки
від двох дерев’яних посудин, під ними л е 
жали два ритони, обкладені сріблом і зо л о 
том, ще нижче ВИДНІЛОСЯ кілька срібних ПОг
судин. З відкриттям кож ної нової посуди
ни вся експедиція зойкала, а я, згадуючи
своє пророкування перед розкопками, із за
доволенням тільки посміхався: почекайте,
ще не те буде! І справді, мов за сценарієм,
на дні схованки раптом засвітилася срібна

104
А про мене Семене,
Істина-таки — в вині...

із позолотою чаша із зображенням скіфів!
Я хапав по черзі кожного й допитувався —
чи не я обіцяв, що вона буде? А л е ж, зви
чайно, було не до того — наша спільна праця
завершилася спільною перемогою, і спільна
радість переповнювала всіх.
Дві доби О. І. Теренож кін найтоншим
пензликом на кілька волосинок розчищав
чашу, намагаючись не ушкодити ж одної
рисочки. Адж е окисли завдали їй величез
ної шкоди, і один неточний рух міг пере
творити її на купку пилу. Нарешті всіх за
побіж них заходів було вжито. О лексій Івано
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Ти думаєш, гуско, я п’яний? —
А я просто дід конопляний...

вич обереж но підняв чашу з дна схованки
і по драбині виніс із могили. У сі кинулися
його обіймати. Я не витримав і розплакався.
О лексій Іванович від утоми ледве стояв на
ногах.
Навіть не очищена від окислів чаша вра
жала витонченістю і оригінальністю ком по
зиції. Уперш е з часів С олохи перед нами
були зображення скіфів, виконані рукою
геніального майстра! Зображення із зовсім
новим сюжетом, з новими, неповторними
образами! Тут було чого хвилюватися.
З одного боку на чаші художник роз
містив фігури двох скіфських воєначальни

ків, що провадять між собою переговори,
простягши один до одного руки. На жаль,
тут чаша зазнала найбільш ого пошкодження
і роздивитися деталі сцени важко. До поя
сів обох скіфів підвішено горити. Один із
скіфів, порівняно молодий, тримає в опу
щ еній правиці келих.
До співрозмовників звернуті дві самотні
фігури простих скіфів. Правий із них, з
п’яним виразом обличчя, стоїть навколіш 
ках і, приклавши правицю до лоба, лівою
рукою тримає на зем лі мішок, з якого ви
глядає гуска. Так і здається, що сіромаха
має промовляти до неї:
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Ти думаєш, гуско, я п’яний?
А я просто дід конопляний!

І жаль мені, сивому, гуски,
Та цар вимагає закуски.
Гадав, що продам оце гуску
Та спроможусь бабі на хустку.
А ж тут посіпаки недремні —
Неси, кажуть, гуску цареві!
Щ об йому вже тріснуло гузно,
Як мені нести тебе, гуско!
Щ об йому до світа не встати,

Ліворуч зображений безбородий юнак.
Він також стоїть навколішках, спираючись
ліктем на досить високий товстий виріб, що
нагадує бурдюк, і, здається, смокче із нього
вино.
Із зворотного боку поміщ ено фігури двох
літніх воїнів з пишними бородами, підкру
ченими вусами і довгими аж до плечей за-

106
Творись, яріння голубе —
Офіри й вічності
потреба!
Кого шукаємо? — Себе.
Куди женемося? — До
себе...
Л. Череватенко

107
Ми ті, про кого з жахом
в давнину
Розповідали світу
грецькі міфи,
Народ, що ніс пожежу і
війну,
Сини Геракла і Єхидни —
скіфи!
В. Брюсов

Як на наші зариться лати!
Ой, щ ось на шляху стало грузько,
Мабуть, я того-таки, гуско!
Мабуть, перетой трохи, сіра,—
К оли б знову баба не била.
А ти не жалій мене, гуско,—
Щ о-небудь придумаєм хутко!
Я-таки й не втрачу нічого,
Бо і сам украв тебе вчора...

чісками, рівно підрізаними на лобі. Біля
лівого з них — два горита з великими кити
цями. У правиці — нагай, яким скіф упирає
ться в коліно. Другий воїн спирається на
булаву, котру тримає в лівій руці. П ід пахвою
правої у нього щит, кисть міцно стискує
руків’я меча у коштовних піхвах, що кінцем
лежить на землі.
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Обидві фігури розвернуто обличчям у
фас, через що можна роздивитися наймен
ші їх риси. Воїни сидять в гострополих
жупанах та заправлених в м ’які сап’янці вузь
ких штанях. І штани, і жупани помережані
візерунками, відлоги оздоблено, імовірно,
хутром. На обличчях воїнів вираз самовдо
волення і незалежності, в погляді кожного

світиться мудрість степових вождів. М ож ли 
во, вони в той час пром овляли один до о д 
ного:

П е р ш и й цар:
І ти — цар, і я — цар,
Через те і шана.
Злотом шитий брацар,
Кунтуші в басанах.
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І ти — муж, і я — муж,
Лицарі, не парії.
І ти дуж, і я дуж,
М ало чи не Дарії.

степу. Стилістично він дуже близький до
чаші із Гайманової М огили, але остання збе
реглася краще. Як і на чаші зі сценами по
лювання із Солохи, усе вбрання і зброя
гайманових скіфів вкриті позолотою , що
чудово гармонує з білястим тлом. Як би в
подальш ому не був інтерпретований сюжет
композиції, першочергове її значення — в ет

І ти — скіф, і я — скіф,
Світ наш посполитий.
Т о ж бере мене сміх —
Щ о нам ще ділити?
Другий
І ти — цар, і я — цар,
Т о ж устигнем випити.
В міднім сяйві брейцар
Не гирлиги — скипетри...
І ти — муж, і я — муж,
Виняньчені січами.
І ти — дуж, і я — дуж
Батьківськими звичаями.
І ти — скіф, і я — скіф,
Від Папая іже.

Вип’єм краще вина
За своє лицарство!
Наша віра одна,
То ж одне і царство.
цар:
Та твоя земля до сих,
А від сих-о ні вже!
Буде бій — нарівні
Станемо до бою.
Та не світить мені
Бути під тобою!
Хитрування ж тут преч,
Царю, не годиться!
Щ ось при цьому по меч
Тягнеться правиця.

Ч и не така розмова відбулася між двома
царями перед боєм, зображеним на солоському гребені? Звичайно, я далекий від думки
саме так трактувати зображення. Це довіль
на поетична варіація на тему композиції
чаші. Задум художника прочитати однознач
но, на жаль, немож ливо. Імовірно, тут пред
ставлено якийсь повний символічного змісту
м іф ологічний або епічний сюжет, я ж у
запропонованих віршах намагався схопити
лиш е характери персонажів і буду дуже ра
дий, коли це мені хоч якоюсь мірою вдалося.
Срібну чашу із зображенням трьох пар
скіфів було виявлено на початку нашого
століття в одному з курганів поблизу Воро
нежа. То єдиний високий витвір золотарства
зі скіфським сюжетом, відкритий за межами
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108
Рили яму. Аром ос вели.
Вапнякові тесали
плити.
З улоговин тягли воли
Мокру землю — насип
ліпити...
Л . Череватенко

109
Нехай легким обранцю
буде спис...

ПО
Змієнога богине, дочка
Бористену, володарко
скіфів!...

нографічній достовірності зображення, ви
сокому тембрі художнього звучання.
Намилувавшись чашею, ми запакували
всі речі зі схованки у валізу, і Василь Іва
нович повіз їх до Ермітажу, на реставрацію.
П ід час цієї поїздки і трапилися з ним ті
пригоди, про які йш лося на початку розділу.
Після реставрації всі знахідки зайняли місце

111
...В грифонах даль...

в М узеї історичних коштовностей У Р С Р п о
руч зі скарбами М елітопольського кургану.
Наступного року курган було розкопано
до кінця. П ід його насипом містилися ще
три гробниці,— всі вони були нещадно п о
грабовані.

У центральній могилі було поховано чо
ловіка. Поруч з гробницею виявили ката
комбу, де свого часу скіфи поховали двох
коней із золотими вуздечковими наборами.
На південь від центра відкрито дві гроб
ниці — дитячу та жіночу. В обох уц іліла чи
мала кількість речей, особливо коштовних
прикрас. У склепі з похованням жінки зі
брано кілька сотень різнотипних золотих
платівок. На великому кістяному крузі
(імовірно, обкладці люстерка), знайденому,
на жаль, обламаним, містилися оригіналь
ні зображення змієногої скіфської богині,
прародички скіфів, та сцена битви скіфів
з чудовиськом.
Вдалося з ’ясувати цікаву подробицю: пер
вісний насип кургану досипався, точніше —
добудовувався, з плиток дерну двічі — най
імовірніше, у зв’язку з похованням у пів
нічній і південній жіночих могилах.
К оли стали ламати кріпиду, біля другого
входу північної гробниці було виявлено ве
ликий комплект бронзових оздоб поховаль
ного воза та упряжі. Серед них — сім ажур
них навершників від кутових жердин ката
фалка, оздоблених стилізованими зображ ен
нями оленів, грифона і птаха. Цікаво, що
серед .каменів кріпиди трапилися надзви
чайно рідкісні для скіфів уламки ступи і
корита,— ще одна невелика деталь для зма
лювання скіфського побуту. А л е найбільш у
роль у розкопках кургану відіграла, звичайно,
північна гробниця. М ов дивне сонце сві
титься незбагненної краси срібна гайманова
чаша, образи якої довго ще хвилюватимуть
людство.

Уривок золот ого окуття
із зображенням овець,
що тікають, імовірно,
від звірів

Х т о там? — вовк, орли, шакали? —
Мчать, на вітрі розпростерті!
Від загибелі тікали —
О пинилися в безсмерт і!

Ж ах скипає злоторунно,
В кільцях світиться при боці.
На губах — пекучий трунок,
Золота сльоза ув оці.

Воля з розпачем зітнулась,
М ов струна відбилась в деку.
А одна ще й озирнулась,—
Вухом ловить небезпеку.
Не втекти вже, бит і карти!
Мет роном рахує миті...
Зачекайте, зачекайте,—
У віках ви вже відбиті.

Світає, і небо поволі згаса.
Круг м ісяця тоншає срібний серпанок.
Не знаю, в степу спалахнула роса,
Чи синьо засяяли очі скіф ’янок.

Ще мак над м огил ою криком горів,
І слався туман, ніби саван печальний.
М ов б іл і черниці при світ лі зорі,
Х илились в м олит ві мальовані мальви

Щ о ти для мене готуєш, м ій дню?
Чим розплачуся за зустріч з тобою?
Золот ом скіф ським? Д вигт інням вогню?
Чи долею, може? Чи, може,— собою ?

М оїм сподіванням на відпочинок після
напруженого,
майже
піврічного
сезону
1969 р., що закінчився сенсаційним відкрит
тям схованки Гайманової М огили, не суди
лося збутися.
Не вляглися ще розмови про срібну чашу
із зображенням скіфів, не встигла обсохнути
глина із Гайманки на черевиках, як мені
знову довелося їхати, цього разу до відомо
го вже читачеві Орджонікідзе. За повідом
ленням з місця, кар’єр загрожував тут одно
му з курганів.
Приїхав я до міста вже в середині жовтня.
Пам’ятка, про яку йшлося, виявилася вели
ким курганом поруч з колиш ньою Страшною
М огилою ,— саме на ньому палив я вогни
ще перед початком розчистки могили Опії...
Розкопки кургану під завивання холодних
вітрів, що часом ж бурляли в обличчя різ
кою сніговицею, ми закінчили зі співробіт
ницею Ордж онікідзевського народного му
зею Г. А. Дерев’янко перед самими жовтне
вими святами. В його насипу і під ним було
виявлено 25 могил різних культур доби
бронзи. Знахідки (ліп лен и й глиняний посуд,
бронзовий ніж, кістяні оздоби) були лиш е
в деяких із них.

З’ясувалося також, що найближ чими р о 
ками поблизу Ордж онікідзе
підлягають
знесенню десятки інших пам’яток. Для вря
тування їх постало питання про термінове
створення нової експедиції. Так довелося
повернутися
до
м олодого
шахтарського
міста, з яким нерозривно пов’язана вагома
частка мого життя.
Експедиційний сезон 1970 р. знову почав
ся для мене у квітні. То була моя перша
велика самостійна експедиція. Уся ж її
історія, починаючи з розкопок О. І. Тереножкіна 1964 р., невіддільна від імені ди
ректора Орджонікідзевського гірничо-збага
чувального комбінату, Героя Соціалістичної
Праці, лауреата Державної премії У Р С Р
Григорія Лукича Середи. Комуніст, людина
широкого державного мислення, що ство
рила велетенське підприємство з передовою
технологією (на долю Орджонікідзевського
комбінату припадає майже чверть світового
видобутку марганцевої руди), він з однако
вим розумінням ставиться і до гірничої
справи, і до питань, пов’язаних з нею по
біжно — від рекультивації порушених кар’є
рами земель до створення міського крає
знавчого музею. Великою мірою саме завдя-
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112, 113
Скін. Тлін. Ото й усе, мабуть?
Гниють в очницях виднокола.
Та ч у єт е ? -В о н и іржуть,Захланні огирі несквола...
Л.

Череватенко

ки його кмітливості и наполегливості справа
охорони археологічних пам’яток на землях
комбінату стала зразком для всіх підпри
ємств і господарств країни. Не дивно, що
кожний ордж онікідзевець тепер — н ап оло
вину археолог. Своїм створенням і існуван
ням Орджонікідзевська археологічна експе
диція також зобов’язана ініціативі Г. Л . Се
реди.
Д ослідж ення 1970 р. були зосереджені
поблизу Ш евченківського кар’єру. Розкопки
тривали як звичайно — пограбовані рядові
скіфські могили чергувалися з курганами д о
би бронзи зі скорченими безінвентарними
кістяками, покладеними у неглибоких ямах.
З ’являючись час від часу на розкопі, Григо
рій Лукич весело обзивав давньоямних
небіжчиків голотою і на прощання жартома
махав рукою — плакали, мовляв, комбінатівські грошики! У відповідь на його жарти
я щоразу кивав на курган № 13,— на той
час мені вже пощ астило навчитися відрізня
ти кургани скіфські від нескіфських.
Курган був одним з найбільш их у групі —
висота його становила 3,2 метра. Залитий
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цвітом білих ромашок, він плив серед ячме
нів, мов перепілка. Кілометрів за чотири
від нього височіли мовчазні залишки Ч орто
млика.
Місцеве населення називало курган Хоминою М огилою, а часом ще й Хмариною —
за ім ’ям тоді ще здорового діда Хмари, який
лю бив посидіти на кургані з чарчиною та
заповідав навіть тут його й поховати.
К оли почали розкопувати могилу, під
верхнім шаром насипу відразу ж пішла
кам’яна кріпида. Це вже було знаменно,
адже кургани таких розмірів каменем о б 
кладалися рідко. Незабаром під кріпидою
відкрилася і пляма бокової гробниці, на яку
я покладав немало сподівань.
Серед дня на розкоп з професором-грунтознавцем М. О. Бекаревичем заїхав Г. Л. Се
реда. Почекавши з півгодини і впевнившись,
що раніше вечора ми не дістанемося до
поховальної камери, він поїхав, пообіцявши
неодмінно повернутися після роботи.
Вхідна яма могили була забита камінням.
Хоч і прагнули ми вибрати його до дна,
але надійшов вечір. Д о входу ж у склеп

114, 115
В сідла, вільні вовки-побратими!
Підкоряйтеся кличному слову!
У коней розвіваються гриви,—
Летимо за поживою знову...
В. Брюсов

/

ііб
фракієць той, напевне,
був акин.
Він дивну казку вивів
на металі.
Носив її на храпі
скіфський кінь,—
І озивались казці
скіфські далі...

ще було далеко. На кургані ми залиш илися
з А. Бойком. Григорій Лукич, звичайно, був
тут як тут. Пошкодувавши щ одо нашої не
вдачі, він засукав рукава, і спільними зу
силлями ми пробрали хід до підземелля.
За каменями стояла велика дерев’яна заслін
ка, а в глибині склепу виднілася зовсім
ціла амфора.
Поховання справді збереглося непограбованим. Проте юнак, похований у могилі,
мав тільки традиційний набір зброї та на
браний зі срібних платівок портупейний
пояс. На вуздечці коня, покладеного в окре
мій ніші, крім залізного нахрапника, також
не було жодних прикрас.
П ід курганом містилися ще дві гробниці,
але, за всіма ознаками, вони були пограбо-

вані. І все-таки славу Хом иній М огилі, незва
жаючи на пограбування, принесла централь
на гробниця.
Ніч та залиш иться. в моїй пам’яті на
завжди. О четвертій ранку я загасив свічки
і виліз із могили, а вже о п’ятій земля
раптом здригнулася від жахкого гуркоту
грому. П о небу золотим и зміями поповзли
сліпучі блискавки, і за хвилину земля і небо
перетворилися на якийсь лячний клубок
вогню. Один за одним, мов сірники, над
кар’єром на друзки розкололися три стовпи
телеф онної лінії. Над степом ш аленіла дика
гроза, злива заховала усе навколо. І тоді
мені вперше здалося, ніби з могили, спочат
ку тихо і тонко, а далі розпачливо і бентеж 
но озвались іржанням щ ойно розчищені
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Чи м іг тоді гадати я
У лузі,
Де ріс на волі, наче
верболіз,
Що за качан гнилої
кукурудзи
М о ї нащадки підуть
на заріз?..

коні. Ми з А натолієм Бойком кинулися
рятувати могилу.
Як і кожна степова гробниця IV —III ст.
до н. е., могила складалася з глибок ої вхід
ної ями і підземного склепу. Грабіжники
пройш ли у вхідну шахту через насип курга
ну і, побачивши вхід до підземелля, не стали
докопувати її до кінця. їхня похибка вряту
вала для науки два кінські поховання в б о 
кових нішах біля самої підлоги ями. Похован
ня, вуздечкам з яких міг позаздрити сам
чортомлицький цар!
Обидва набори вражають незвичністю.
Один із них, срібний, виготовлено з великих
прямокутних і круглих платівок, поспіль
вкритих зовсім не характерним для Скіфії
геометричним орнаментом. Другий, також

срібний, плакований тонким листовим зо 
лотом. У сі нащічні його бляхи містили своє
рідні стилізовані зображення фантастичних
істот. На масивному ж нахрапнику було
відштамповано двох орлів, що клюють го
лову левиці, а над ними — фігурку лева з
розкритою пащею, який сумно споглядає
цю картину. Худож ні особливості набору
безпомилково вказують, що його було виго
товлено наприкінці IV ст. до н. е. фракійцями,
західними сусідами скіфів.•
У самому ж склепі центральної гробниці
грабіжники воістину підсунули нам «св и 
ню » — і в прямому, і в переносному розу
мінні слова. Вони геть усе винесли із моги
ли, але згубили в ній невелику золоту скульп
турку дикого кабана, що, ймовірно, правила
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Герою Соціалістичної Праці
Г. Л. Середі
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Жили повняться наші
Сонця соком яскравим.
Ми нічого ні в чаші,
Ні в саквах не зоставим.
Л . Череватенко

за ручку до дерев’яної чаші. Знайшовши її,
лаборантка Віра Левицька від несподіванки
аж підкинула бідного вепра ножем,— п одіб
ні шедеври не часто трапляються навіть у
непограбованих царських могилах.
Виходячи з розмірів гробниці та багат
ства тих нечисленних речей, які в ній за
лиш илися, курган мав належати надзвичай
но заможній лю дині — визначному пред
ставникові скіфської знаті. Це саме засвід

чували й знахідки в другій боковій гроб
ниці кургану, також дощенту пограбованій.
Тут було поховано жінку — дружину основ
ного небіжчика. Крім сотні золотих платі
вок від вбрання, в ній виявлено дві срібні
посудини для вина, золоту сережку, різьб
лене кістяне веретено та кілька кістяних
платівок від набірного гребеня.
М атеріали Х ом и н ої М огили мали само
стійне наукове значення. А л е того літа важ
ко було передбачити, що вони стануть не
великою, але могутньою увертюрою до від
криття, звістка про яке блискавично о б ле 
тить весь світ, і котре ще найменують від
криттям століття. Історія ж його починалася
під час розкопок Х ом и н ої М огили.

ЙСЇ-

Цвіла кембрійська глина синьоперо,
Епохам сповідалася руда.
Вона прийшла, сподівана, як ера,
І наче вічна пісня молода.

М и у човні пливли по скіф ських Геррах.
П ромінилась під веслами вода.
І ж ит т єлю б Григорій Середа
Садив сади на гл и н і по кар'єрах.

З м огил нам посм іхалися світи.
Було так лю бо вкупі нам пливти,
М инаючи заплави і озера.
І-.:

М ост ам и обіймались береги.
Народи мир на світ і берегли.
І райдуга виходила з кар’єру.

;

!р:

..

Голос на світанку

Зм ієнога богине, дочка Бористену, володарко скіфів;
Батько скіф ів Папаю і ти, Іданфірсе, вельможний наш царю!
Розверзаеться твердь, наді мною вогні см олоскипів —
Воскресаю! Ви чуєте? - Воскресаю!
Д и вні зубри залізні м огил у беруть на таран.
Н іж ні руки мене піднімають із глини і тліну.
При м ені тільки меч м ій та іще золот а пектораль,—
Що розкажуть вони цим прийдешнім новим поколінням ?
Я не стану пояснювать,— склад за складом нехай прочитають сам
я к ішли ми крізь ніч до своєї найвищої іст ини —
П о нарузі, по злиднях, по війні, по чум і,—
А ле душі нетлінні над світ ом проносили чистими.
Зм ієнога богине, дочка Бористену, володарко скіфівБатько скіф ів Папаю і ти, цар царів Колаксаю!
Воскресайте зі м ною із наших прабатьківських м іф ів
Воскресайте для світла, як я із пітьми воскресаю.
Не лякайтесь цих сірих, цих задум ливих юних очей.
Чую, степ наш під зорям и половіє і дихає.
Дай припасти до тебе, дай т обі поклонит ись чолом і плечем
Земле рідна, оплачена пот ом і кровію,— Скіф іє!

У степу владарював морозний лютневий
вітер, а за коміром у мене виступив х о ло д 
ний піт: обидві свердловини, закладені руч
ним буром, не дали глиняного викиду з м о
гили,— ясного свідчення про належність кур
гану до скіфського часу. Невже всі м ої спо
стереження про зовнішні ознаки скіфських
пам’яток неспромож ні? Добре, коли б тільки
ці дві свердловини. А л е ж дві інші, пробиті
ще 1964 р. О. І. Теренож кіним, засновником
методу визначення часу кургану ручним бу
рінням, також були безуспішні. Подальш е
буріння здавалося безглуздям. Проте, не
зважаючи на х о ло д і втому, я ублагав бу
рильників закласти ще одну свердловину.
І раптом на глибині 7 метрів у ній пішов
глиняний викид!.. Варто мені було завага
тися того дня хоч на мить, і Товста М огила
досі б ховала свої скарби.
М оє приглядання до кургану почалося
задовго до цього. Набутий досвід дедалі
більш е переконував, що могила належить
скіфам, а разом з тим росло й переконання
щ одо необхідності охоронного її дослідж ен
ня. Адж е вона стояла з усіх боків покопана
будівельниками, і вода, що збиралася в кю
ветах, неминуче мала руйнувати підземелля.

А ле гора була така велика, що про розкоп
ки важко було й мріяти. Тим більше, що її
з усіх боків оточували будівлі й горнути
землю було нікуди.
Того дня, коли на Хом иній М огилі зна
йшли золоту скульптурку дикого кабана, на
розкоп заїхав Г. Л. Середа. До О рдж оні
кідзе ми поверталися разом повз Товсту
Могилу. Григорій Лукич замріявся: кабан —
кабаном, а от би знайти чашу із зображ ен
ням скіфів! Я показав йому на Товсту М о 
гилу, сказавши, що на подібні знахідки
можна сподіватися тільки під такими наси
пами. Він захоплено сприйняв м ої слова
і зупинив машину. А л е коли ми зійш ли на
могилу, Григорій Лукич тільки зітхнув: не
помірний обсяг і складність робіт збентеж и
ли навіть його. Проте я знав, що зерно п о
сіяне, і залишається терпляче чекати його
проростання.
Відтоді при першій ліпш ій нагоді я так
наполегливо переконував Григорія Лукича в
необхідності розкопок і змальовував йому
гаку перспективу нечуваних знахідок, що вже
й сам повірив в існування їх. У моїй уяві вони
набули реального змісту, — так, як колись на
Гаймановій М огилі.
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готелю, задубілі від холоду і глухі від реву
машин, і, навіть не вмиваючись, мертві пада
ли в ліж ко, щ об завтра знову продовжити
той шалений герць.
Спочатку ми розрізали курган навпіл, щоб
зрозуміти його конструктивні особливості.
М ені до болю було жаль, що ж оден архео
ло г не встиг побачити цього чудового видо
вища дев’ятиметрової зем ляної стіни, бо
ми відразу ж почали знімати другу половину
насипу. Одного дня, вже зовсім надвечір,
у південному секторі кургану під ножем
скрепера щось заблищ ало — було зачеплено
верхню платівку великого комплекту брон
зових оздоб воза та поховальної упряжки,
що належали, як згодом з’ясувалося, цариці
з Товстої М огили. Незважаючи на жахливі
У лю тому 1971 р. мені повідомили, що
окреслюється можливість зняти насип кур
гану. Щ об не вскочити, в халепу, я поїхав
і посвердлив його, остаточно довівши, що
курган споруджено скіфами. А л е думка
вивезти насип могили на платформах до
м. Дніпродзержинська, звідки звернулися до
комбінату по чорнозем для озеленення н о 
вого ж итлового масиву, відпала з техніч
них причин, і розкопки знову відклали.
І все-таки, як я не мріяв про них, вони
звалилися на мене, мов сніг на голову. Н а
прикінці березня я приїхав до О рдж онікідзе
підписати договір на продовження ф інан
сування наших досліджень. Тут раптом
з ’ясувалося, що через весняне бездоріжжя
бригада скреперів, яка знімала перед кар’є
рами чорнозем, простоює. Отже, протягом
кількох днів її можна використати для р о 
біт на Товстій М огилі. Переді мною був ви
бір: або тепер одному зважитися на розкопки,
що під силу лиш е серйозному колективу
дослідників, або не знати скільки очікувати
нової нагоди. Часу для роздумів не було, і я
обрав перше.
ЗО березня о 4.40 я приїхав запорізьким
поїздом на станцію Чортомлик, злітавши на

один день до Києва за найнеобхіднішим,
а о 7.00 мали початися розкопки. Захекав
шись, дістався я до готелю, кинув у холі
речі і перед сходом сонця був на кургані.
До нього вже рухалися скрепери й буль
дозер.
Те відчуття не можна порівняти ні з чим.
Переді мною стояла гора, яка 23 століття
німо берегла свої таємниці, гора, під якою
леж али могутні володарі старовини, від
самого погляду котрих тремтіли тисячі. Біля
підніжжя ревла сталева армада механізмів,
і від одного помаху м оєї руки залеж ало —
воскресити цю таємницю для світу, чи на
віки залишити її в землі, бережно підняти
над світом чи грубо зламати.
Так почався той важкий і нерівний по
єдинок із вічністю. Два тижні підряд я про
кидався о 5.30 і по 16 годин щ оденно, без
відпочинку і вихідних, до болю в очах вдив
лявся в землю, намагаючись прочитати кож 
ну її грудку, чистив і заміряв, знову все
кидав і бігав від скрепера до скрепера, ха
пався за лопату, креслив і описував. Незаба
ром до мене приєднався лаборант Сашко
Загребельний, щ ойно дем обілізований із
армії. Ми поверталися близько півночі до

умови роботи, весь набір вдалося розчистити
у том у вигляді, в якому його колись поклали
в курігая. Він складався з кількох наборів
вуздечкових оздоб, близько двох сотень
р ізн о ї форми блях, кільканадцяти дзвіночків
та шести великих ажурних навершників.
А наступного дня насип на східній п о
ловині кургану раптом почав провалюватися
під механізмами. Щ о провалювалося і над
чим провалювалося, зрозуміти було важко.
Надворі ж була вже ніч. К оли через кілька
днів ми вийшли на стародавню поверхню,
з ’ясувалося, що насип просідав над п ’ятьма
невеликими могилами, заповнюючи в них
порожнини, які збереглися до цього часу.
М огильних плям було так багато, що
захоплювало дух. Дві великі — в центрі та
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...І Гаймановій М огилі
Подає Товста свій голос...
120
...І є ж такі: цвіте
мигдаль,
їм пахне ж пектораль...
І. Арач
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121 ,122
... Розверзається твердь,
наді мною вогні
смолоскипів,—
Воскресаю, ви чуєте? —
Воскресаю!..
123
Художник життя
розплутував,
Художник добро писав.
Він навіть грифона
лютого
Зобразив м ’яким, як
сам...

південно-західному секторі кургану — без
перечно, належ али основній і боковій гроб
ницям. Біля першої з них в строгому поряд
ку, мов кораблі за флагманом серед хвиль
жовтого викиду, шикувалися дві підквадратні і три довгасті ями, в яких я припускав
знайти поховання коней і «коню хів». На
північний захід від центральної гробниці

містилася ще одна пляма — найнеприємніша,— саме з цього місця найчастіше почина
лися грабіжницькі нори в інших курганах —
свідчення
нищ івного
пограбування
всіх
могил.
Розгадка таємниці була вже так близько,
що втриматися від спокуси негайно розпо
чати розчищення хоча б кінських могил, було
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майже неможливо. А л е починати його без
експедиції означало б загубити всю справу.
Перемігши себе, я знову засипав плями зем
лею і взявся організовувати експедицію.
Роботи на кургані було поновлено лиш е
наприкінці квітня. Колектив
експедиції
склався дружний. Із інституту приїхали ві
домий скіфознавець Євген Васильович Чер-
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Бризнули роси — стиглі,
перлисті,
Гілка зламалася під
стопою.
Ген — по траві, по
квітах, по листі
Олені бігли до водопою...
Р. Лубківський

ненко, з яким ми потоваришували ще під
час розкопок 1964 р., Наталя Зарайська та
Геннадій Євдокимов. Виявила бажання взя
ти участь у дослідж еннях доктор Рената
Р о л л є із ф РН , яка на той час стажувалася
в нашому інституті. До експедиції записа
лася велика група м олоді із Орджонікідзе.
Дехто з них брав участь ще в розкопках
Х ом и н ої М огили. Основні прохідницькі та
кріпильні роботи було покладено на д о 
свідчених «ар хеологів» — колиш ніх шахта
рів Д. Я. Бондаренка та І. Я. Косенка. Вони
вже не один рік допомагали інститутським
експедиціям. Цього року до них приєднали
ся відряджені з комбінату І. І. Кухтій та
гірничий майстер В. О. Степанов. Завдяки
талановитому художникові Г. С. Ковпанен-

кові — учасникові багатьох найбільш их архео
логічних експедицій — було складено без
доганні кресленики та сфотографовано най
важливіші о б ’єкти розкопок.
З розгортанням роботи нам надали нео
ціненну допомогу майже всі підприємства
та громадські організації міста,— перелічити
всіх добровільних наших помічників немає
ніякої можливості. Розкопки Товстої М о 
гили стали справою всього міста. Орджонікідзевський міськком Компартії України та
міськвиконком вважали експедицію своїм
передовим підприємством.
Дослідж ення ми почали із дальнього
о б ’єкту — бокової гробниці. У напруженій,
майже ц ілодобовій праці минали дні. Я про
довжував усіх запевняти, що в кургані бу
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дуть знайдені незвичайні речі. Отож коли
одного дня відкрилося, що з-під поли кур
гану до бокової гробниці, на яку я покладав
усі свої надії, тягнеться заповнений чорно
земом хід, так добре відомий дослідникам
сотень пограбованих скіфських могил, земля
і небо перед моїми очима помінялися місця
ми. Не пам’ятаючи себе від образи, я ви
ліз із ями, добрів до якихось запорошених
кущів і, мов хлопчисько, розплакався.
К оли експедиція поїхала відпочивати, я
знову заліз у могилу і никав по ній доти,
доки в одній зі стін не натрапив на госпо
дарчу нішу. У глибині її стояли на своєму
місці бронзовий казан і сковорідка. Біля
них у повному порядку леж али кістки від
жертовної їжі. Звичайно, це ще не означало,

що і вся могила залишилася цілою, але мої
попередні віщування набули хоч якогось
доказу. І коли наступного дня добрий наш
геній Г. Л. Середа, який докладав усіх зусиль
для успіш ної роботи експедиції, почав під’
юджувати мене, що в гробниці, мовляв, нема
на що чекати, я запропонував йому лопату
і попрохав копнути посередині могили,
запевняючи, що він обов’язково натрапить
на цікаві речі. Григорій Лукич відмовився
і продовжував своє. Тоді я, озброївш ись
ножем і, звичайно, зорієнтувавшись, де має
бути голова основного небіжчика, на загаль
ний подив дістав з дна могили жменю зо л о 
тих платівок...
У гробниці леж ала м олода царівна скі
ф ’янка. Усе її вбрання було розшите велики-
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126
А в м огилі було темно,
Було холодно в могилі.
Тіні падали від свічки
І хитались на стіні...
127
То ж спи, мій коханий,
любий мій
Сірійцю, обнявши
смертоньку...
М. Ц вєт аева

ми й малими золотим и платівками. Здава
лося, їм не було ліку. Всі особисті прикраси
жінки також виявилися золотими. Ш ию її
прикрашала важка лита гривня (478,5 грама)
з чотирнадцятьма лев’ячими фігурками на
кінцях, що ніби полюють за безрогим оленем.
На скронях — великі підвіски із зображенням
богині на троні, зап’ястя охоплю вали три

широкі браслети та дві перев’язки із нами
ста, пальці були унизані одинадцятьма перс
нями. Біля плеча небіжчиці стояли срібний
келих та чорнолакова грецька миска, а за
головою містилися речі особистого вжитку —
кілька разків намиста, рум’яна, білило,
шпильки і, що зовсім вже було несподіван
кою,— уламки прозорого скляного посуду.
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До цього вважалося, що прозоре скло на
території України вперше з ’явилося при
наймні на 200 років пізніше.
А поруч із жінкою в оздобленом у але
бастром саркофазі було поховано дитину,
кістяк якої також майже поспіль укривали
золоті оздоби. Поруч леж али три мініатюрні
срібні посудинки для вина. Через саркофаг

тягся разок дрібних золотих платівок, що,
ймовірно, прикрашали покладений з небіж 
чиком пояс, який, за легендою, заповідав
скіфам ще Геракл. У правиці дитина тримала
важкий золотий браслет. Щ об поховати д и 
тину, і було зр облено той другий хід, який
завдав нам стільки прикрощів. Він починався
вже за межами насипу.
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128, 129
На килимі камінної
трави
Вона лежала строга,
невідома.
Була печаль, була
звичайна втома
В незвичнім повороті
голови.
Крізь непрозірний час я
розпізнав
Литво чола, чітку
споруду вилиць.
На декілька народів і
держав
Ава серця під одним
склепінням бились...
Л. Череватенко

Біля обох входів до гробниці стояли ко
леса від розібраних катафалків. Царівнйх
небіжчиків на той світ супроводжували
четверо забитих слуг. Трьох із них поклали
в самому склепі, для дівчинки-служниці було
споруджено окрему камеру. Слуги леж али
з широко розкинутими руками й ногами,—
їх душили над м огилою і ще теплими кидали

на долівку. Один із слуг, стрункий і високий
воїн-охоронник, помирав уже в могилі — йо
го пальці судомно впилися в долівку. Навряд
чи в його свідомості в ту мить могли про
майнути лагідніш і слова:
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Не у шалі атак,—
Кинутий на глину,
Ні за мідний п ’ятак

П ід землею гину.
Через примху царя
Та його цариці,

Мов бурублях, зоря
Зникла у щириці.
Красно вдячний за честь!
Та мені б — металом.
Щ о було і що є с т ь —

На зем лі зосталось.
Не іти вже на рать,
Веснами не снити.
Щ об вам так царювать,
Як мені тут гнити...

У могилі все було в первісному порядку —
після похорону ми спустилися сюди пер
шими. З часів дослідж ення С олохи жоден

археолог навіть не міг сподіватися будь-коли
побачити таку багату непограбовану царську
могилу. А л е мій «апетит» розгорівся настіль
ки, що й цього мені було вже замало.
На той час ми пройш ли весь грабіжниць
кий хід, що вів до центральної гробниці
з північного заходу. По ньому валялися р оз
різнені людські кістки, уламки обладунку
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та зброї, окремі золоті платівки. Шансів на
успіх у такій могилі майже не було, тому
мої наполегливі твердження про те, що в
ній буде знайдено щось надзвичайне, велике-велике й дуже блискуче, експедицією
сприймалися з вельми винахідливим гу
мором.
Водночас провадилися дослідження й
інших о б ’єктів кургану. У двох кінських
ямах біля центральної гробниці леж ало по
троє коней. Кінські вуздечки в одній із них
були оздоблен і золотим и прикрасами, в дру
гій — срібними та срібними з позолотою.
Один з коней мав розкішний бронзовий
нагрудник. Серед прикрас особливою ви
нахідливістю відзначалися тр їгп а р и нащічників, оздоблен і в нижній частині рослин

,’
'\т

130
Блюзнір, я захлинувся і
оглух
І поруч з нею навзнак
розпростерся.
І шию остудив палючий
дух,
1 колихнулись наді
мною перса...
Л. Череватенко
131
...Ріка лишалась все далі
й далі.
Червоний обрій світ
запирав.
Схилялось сонце. Леви
насідали.
1 шлях закручувався в
спіраль...

ним візерунком, а вгорі — фігурою голуба,
тіло якого то подається реально, то пере
ростає в рослинні візерунки або закручене
зміїне тіло з риб’ячим хвостом. До складу
позолоченого набору входили крилоподібні
нащічники, круглі оздоби із зображенням
розетки, жіночого обличчя та голови Геракла в лев’ячій шкурі, а також великий н алоб
ник із фігурою змієногої богині, легендар
ної прародички скіфів.
Коней супроводжували троє конюхів,
похованих у невеликих окремих могилах.
Головний із них при боці мав сагайдак зі
стрілами й ножами, на зап’ясті — залізний
браслет, на шиї — золоту гривню, яка, без
перечно, свідчила про знатність його по
ходження. Третій був ще зовсім хлопчиком.
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Курган оточував глибокий рів, його за
повнення насичували залишки тризни —
уламки амфор та кістки тварин (коней, ди
ких кабанів і оленя), що виразно групува
лися в одинадцять скупчень, кожне з яких,
імовірно, залишив певний родоплемінний
колектив. Унаслідок таких дослідж ень нам
вдалося не лиш е встановити, що їли та вино
з яких грецьких місцевостей пили під час
поминок, але навіть приблизно підрахувати
кількість учасників тризни. Встановивши за
кістками загальну кількість з ’їдених тварин,
підрахувавши їх вагу і за етнографічними
даними припустивши, що один пом иналь
ник міг з ’їсти за день 5 кілограмів м ’яса,
п алеозоолог В. І. Бібікова довела, що в тризні
могли взяти участь щонайменше дві з п о л о 

ви н о ю — три тисячі чоловік. Імовірно, якщо
врахувати повідомлення Геродота, п ри бли з
но така сама кількість лю дей брала участь
і в спорудженні насипу кургану, обсяг якого
становив приблизно 12 000 м3. Грунт для
нього возили возами за 5 кілометрів із за
плави річки Солоної. Зробивши розрахунки
можливостей одного робітника з возом (дві
ходки на день по півкубометра зем лі), я
дійшов висновку, що всю Товсту М огилу
було колись споруджено протягом 4 , щ о
найбільш е 8 днів. Знімали ж ми її за д оп о
могою потуж ної сучасної техніки майже про
тягом місяця...
Серед тварин, з ’їдених поминальниками,
переважали особини віком півроку, півтора
року, два з половиною роки і т. д. Оскільки
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132
Я зрозумів: на світі
не щеза
Людська надія і людська
сльоза.
В закрижанілій
нескінченній тиші
Є первні досконаліші й
тривкіші
За золоті квадрати,
кола, ромби
На подолках, зап’ястках,
біля скронь...
Л. Череватенко

малята народжуються навесні, В. І. Бібікова
гадає, що поминки, а отже, і похорон, від
бувалися восени.
Проходж ення
центральної
гробниці
ускладнювалося великими обвалами. Дно
могили містилося на глибині 8,5 метра від
рівня поля, у склепі по коліна стояла вода —
наше припущення про те, що курган гине
внаслідок сучасної забудови, повністю під
твердилося.
Розчищати дно підземелля почали 21 черв
ня. Біля входу до нього леж али кістяк ще
одного слуги, велика триручна амфора, дві
бронзові посудини та кілька сагайдаків з
бронзовими і кістяними вістрями стріл.
У склепі серед глиняної колотянки валя
лися розкидані грабіжниками кістки основ

ного небіжчика, уламки обладунку та зброї,
золоті платівки від срібного горита, одягу
й посуду (близько 600 штук). А за десять
сантиметрів від того місця, де порпалися
грабіжники,\біля самого спуску в склеп, л е 
жали непомічені ними найкоштовніші, па
радні речі небіжчика: окутий золотом меч,
золоті оздоби нагая та велика нагрудна при
краса — золота царська пекторалй\ Я знайшов
її, розчищаючи долівку підзем елля 2 1 червня
о 14 годині ЗО хвилин. Моя фантазія ви
явилася надто убогою, щ об уявити собі щось
подібне до розкопок. І я впевнений, що не
тільки моя. Тепер, коли все позаду, легше по
вірити в містику, ніж у те, що грабіжники
справді м огли недогледіти такий скарб: вар
то було їм лиш е простягти руку ще на де
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133
Гиля на сон, на спання,
Бавиться нічого сміхом.
Зранку, моє скіфеня,
Станеш до вечора
скіфом.
І пролетиш на орлі
Кров і літа, що зрябіли...
З бабою в очі твої
Буду дивитись з могили.
М. Вінграновський

сять сантиметрів — і пектораль для людства
була б назавжди втрачена.
Часто мене запитують, що я відчув, коли
було знайдено пектораль? Втому. Розуміння
колосальності знахідки, радість побачення
з нею, задивування тим, чому вона трапи
лася мені, а не будь-кому іншому з багатьох
поколінь моїх попередників,— усе це при
йшло, точніше, поступово приходило потім,
а відразу після відкриття я відчув лише
величезну втому. Далося взнаки напруження
останніх місяців, коли з вірою і без віри в
те, що велике-велике й дуже блискуче з ’яви
ться,
доводилося
працювати,
тримаючи
себе в руках з останніх сил. І коли воно
таки з ’явилося, автоматично включилася
підсвідомість: заспокойся, вже сталося, це —

пік, ти не брехун, тепер на хвилину можна
й розслабитися. На інші почуття енергії
бракувало.
А зовні це відбувалося так. Шахтарі, по
обіді перекріпивши дромос у слабких місцях,
уже лаштувалися додому. Ми, археологи,
вирішили ще трохи попрацювати. Я розчи
стив один із сагайдачних наборів під стін
кою дромосу і, згортаючи густий глиняний
чамур, що вкривав долівку, відчув, як паль
ці щось боляче дряпнуло. У серці солодко
тенькнуло. Обереж но відгорнувши чамур,
я побачив, як зблиснуло золото, і якимсь
невідомим відчуттям збагнув, що це саме те:
річ була велика і явно леж ала на своєму
первісному місці, не зрушена грабіжниками.
На хвилю я заціпенів, потім тихо, щ об не
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134
А по мені на скіфському
коні
І наді мною в строгім
неспокої
Пікассо мчав крізь
хмари срібляні
І голуба притримував
рукою...

1. Ара»
135
..Ще обнесуть
штахетом
Могилу мою
шляхетну...
136
...При мені тільки меч мій
та іще золота пектораль.
Що розкажуть вони
цим прийдешнім, новим
поколінням?..

зчиняти в могилі галасу, покликав Черненка.
З двох боків ми швидко розгребли глину,
і Євген перший промовив те слово, що не
бавом стало найпопулярніш им у пресі: пектораль. П альці я, виявляється, подряпав об
гострий козячий ріг. У ж е було видно, що
річ заповнюють скульптурні зображення, про
те роздивитись деталі заважала глина, а
піднімати витвір до того, як буде розчи
щене все дно могили, не д озволяла методи
ка досліджень.
Ми зателефонували про свою знахідку
(на кургані доти вже встановили телеф он)
в комбінат і міськком. Перш ий секретар
міськкому Ю. Д. Крушинський, другий сек
ретар О. П. Лебедько і Г. Л. Середа приїхали
на могилу. Терпіти далі було несила. По-
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рушуючи методику, ми підняли пектораль
з долівки, обм или її в копанці, зробленій
для стікання води, винесли до світла у вхід
ну яму і, як діти, почали від радості ц ілу
вати.
Перед нами була річ справді небачена.
Вага пекторалі 1150 грамів, діаметр 30,6 сан
тиметра. Усе її поле було поділене на три
місяцеподібні яруси за допомогою витонче
них порожнистих трубок, що становили кар
кас виробу. Ниж ній і верхній яруси запов
нювали скульптурні композиції, середній
оздоблювався насиченим рослинним орна
ментом, закріпленим на плоскій платівці.
Увесь витвір до найменш ої деталі виготовле
но із золота 958 проби, що має чистий соняч
ний колір.

У центрі нижнього ярусу — три сцени б о 
ротьби коня з двома грифонами, що напали
на нього. Найбільш трагічну з них розташ о
вано посередині. Д алі за ними — поєдинок
дикого кабана (праворуч) та оленя (ліворуч)
з леопардом і левом, за якими зображено
гонитву собаки за зайцем. Мов жмутком
світла художник вихопив з темряви цей жах
ливий світ терзання. Отож чим ближ че до
кінців, то він дедалі зменшується й затихає:
перед зайцями, мов одвічні символи музи
кальної тиші степу, сидять уже звернені один
до одного коники-стрибунці, самець і сами
ця. Завершуючи композицію ідейно й стилі
стично, вони водночас становлять природний
перехід до середнього поясу зображень, який
відбиває святкове буяння природи.
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138
Бій скінчився, гомін стих.
Бродять степом леви.
Спить у піхвах золотих
Грізний меч сталевий...

Моделювання фігур тварин відзначається
пластичною вільністю ліплення, поміркова
ною узагальненістю рухів і форм, через що
кращі сцени композиції набувають монумен
тального звучання, не втрачаючи при цьому
безпосередності й життєвості.
Буяння рослин на золотій платівці серед
нього ярусу посилюється великими квітка

137
...І зелене бронзове начиння
В світ кричало круглими очима...

ми, інкрустованими блакитною емаллю, та
п’ятьма скульптурками птахів, зображених у
найневимушеніших позах, що створює на
стрій росяної вранішньої тиші, пронизаної
першими сонячними променями. Середній
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ярус становить з нижнім поясом єдину кар
тину і разом з тим править за чудову рит
мічну перебивку між поданими великим
планом зображеннями нижнього й верхньо
го поясів, пов’язуючи весь витвір у розгор
нуту поему.
ф окусом усього твору є середня сцена
верхнього ярусу, де двоє роздягнених до
пояса чоловіків шиють хутряне вбрання,
розтягнувши його за рукави. Для урівнова
ження композиції й заповнення вільного про
стору над вбранням повішено горит з л у 
ком і стрілами. Другий горит лежить біля
ноги правої фігури. Окуття горитів містять
мікроскопічні сцени боротьби героя з чу
довиськом.
Лівий скіф стоїть навколішках, спина його
на третину повернена до глядача. Л івою ру
кою він тягне до себе вбрання, у правій
тримає голку, яку можна помітити лиш е із
зворотного боку. Кучеряве волосся майстра
відкинуте назад і перев’язане широкою стріч
кою, як у царя з кульобського келиха. О б 
личчя вкрите густою кучерявою бородою,
під очима — великі набрякові міхури. У всій
фігурі чоловіка відчувається якась надлом 
леність і прихована хворобливість. Навіть
поперек його перев’язано товстою хусткою.
А нтрополог С. І. Круц, оглянувши в могилі
залишки черепа основного небіжчика гроб
ниці, зауважила, що це була лю дина дуже
похилого віку. К оли ж у Києві вона уважно

роздивилася решту кісток кістяка, виявило
ся, що вони належали лю дині у розквіті сил.
Д ослідниці залишалося припустити, що ста
речі перетворення в черепі небіжчика були
зумовлені тривалою хворобою. Отже, як і в
К уль-О бі,— знову дивний збіг Між портретом
на виробі і даними антропологічних мате
ріалів. Сподіваємось, що подальш і відкриття
внесуть ясність, чи в К уль-О бі й Товстій
М огилі була проста випадковість, чи ми
справді маємо на витворах із цих курганів
портрети їхніх небіжчиків?
А поки що повернемося знову до пекторалі. Правий майстер центральної сцени
сидить на підігнутій лівій нозі. Рукав вбран
ня він також натягує лівою рукою, а в пра
вій, як і його напарник, тримає довгу голку
або шило. Вказівний палець цієї руки від
ставлено і погляд майстра звернено на ко
легу, ніби він щось йому вказує. Волосся
і борода чоловіка оф орм лені великими ку
черями, обличчя має витягнені пропорції.
У виразі обличчя і в поставі відбито незлам 
ну волю.
Ліворуч і праворуч від центральної сцени
стоять кобили і корови з малятами, за ними
вміщено фігури двох юних скіфів, зайнятих
доїнням овець. Юнак у правій частині ком 
позиції сидить з підібганими під себе нога
ми позаду вівці і зосередж ено доїть її в п о
судину місцевого вироблення. Обличчя його
просте. Підрізане спереду волосся рівними
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пасмами спадає з голови. Юнак ліворуч
однією рукою тримає амфору, другою зби 
рається заткнути її жмутком трави — саме
так, за свідченням стародавніх джерел, єгип
тяни зберігали м олоко від скисання. На
губах юнака сяє легка усмішка. Волосся його,
як і волосся скіфа праворуч із центральної
сцени,
трактоване
великими
кучерями.

Ліплення образів верхнього ярусу сягає
вищого рівня пластичності. Око чарують
досконалість пропорцій, виняткова краса й
природність рухів лю дей і тварин. Образна
мова композиції проста й лаконічна. Легка
гра світлотіні на золотій поверхні, підкреслю
ючи пластику о б ’ємів, робить фігури живи
ми: здається, в їхніх жилах пульсує кров.

139, 140
Я іще проб’юсь таранно
В світ, задивлений в красу!
Золотою пектораллю
Його небо потрясу!..

Щ ойно подоєна вівця стоїть ліворуч від
дояра.
За вівцями з обох боків композиції —
кози з козенятами. Одна з них збирається
лягти, друга зводиться. Завершується ком по
зиція зображенням птахів, що летять вріз
нобіч, створюючи враження викінченості
задуму і водночас безмежності простору.

Тепер, після тривалого вивчення, можна
вже з цілковитою певністю твердити, що
пектораль — не довільно орнаментована при
краса, а культова річ певного призначення.
К омпозиція її відбиває космогонічні уявлен
ня скіфів, пов’язані з концепцією трьох
сфер світобудови, втілених у трьох поясах
витвору (сфера надр землі, астрально-косміч-
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141-144
..Окрай балки Хом иної
Паслись коні гливі...

на сфера та атмосфера, населена тваринами
й лю дьми). У світлі м іф ології індоіранської
спільності, до якої належали скіфи, ярус зі
сценами боротьби тварин можна сприймати
як зображення солярного нового року, що
припадав на день весняного рівнодення, цик
лічної зміни явищ природи, відродження
її через знищення. Тим часом рослинний

пояс із птахами символізує дерево життя,
яке у всіх народів стародавнього світу було
ознакою богині матері, родючості й вічності
життя. Такий тематичний зв’язок нижніх
ярусів дає підстави і в верхньому вбачати
не звичайну побутову картинку, а сюжет,
сповнений символічного змісту, тим більше,
що в композиції він головний.
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Клю чем до його розуміння, безперечно,
є центральна сцена. Горді обличчя її учасни
ків, широка ритуальна пов’язка на чолі одного
з них, врешті спорядження персонажів тори
тами, на яких зображ ено символічні сцени
боротьби героя з чудовиськом, дають підста
ви вбачати в них не простих майстрів, а
представників вищих верств скіфського су
спільства. Ця думка підтверджується числен
ними аналогіями з індоіранської міфології,
зв’язок з якою багатьох образів скіфського
мистецтва добре доведений. М іф про б о 
ротьбу героя з чудовиськом у різних варіа
ціях повторюється у переказах всіх індо
іранських народів. У Східному Ірані в день
солярного нового року влаштовувалася навіть
священна вистава — боротьба героя Траетаони, якого зображав сам цар, з драконом.
Перемога царя над чудовиськом символізу
вала обрання його на царство.
Пошуки аналогій центральній сцені із
пекторалі привели нас до зо лотої чаші кінця
II тисячоліття до н. е. із Хасанлу (Іран).
Серед сцен в ниж ньому ярусі її композиції
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І
І
Анахіту та знайшовши їм точні відповідності
в Авесті, не зміг дати однозначного тракту
вання описаній сцені. У зв’язку з цим нашу
увагу привернули культові сюжети, представ
лені на численних кам’яних і свинцевих
табличках, що походять із Подунав’я. Уперш е
у вітчизняній літературі до них звернувся
видатний дослідник скіфських старожит-

привертає увагу зображення двох звернени
один до одного чоловіків, які, сидячи навпо
чіпки, тримають за руки й голову третього.
На головах у всіх трьох персонажів добре
помітні пов’язки, обидві руки головних 13
них і ліва середнього також перев язані
стрічками. І поза, і жести, і поворот основ
них фігур майже до дрібниць збігаються із

культ перейняв деякі риси інших божеств і
був поєднаний з великою богинею.
Зображення на табличках розміщуються
в три або чотири яруси. На верхніх із них
представлено самих богів у вигляді двох
вершників і ж іночої фігури між ними (пар
ний Мітра та велика богиня), на нижніх —
сцени містичного культу та їх елементи.

зображенням скіфів на пекторалі.^ Різницю
становить тільки предмет, на якии направ
лено дію основних персонажів: на пекторалі
це вбрання, на ч а ш і — людина.
Радянський археолог Г. І. Курочкін, якии
спеціально вивчав композицію чаші із ла санлу вдало пояснивши більш ість її сюжетів
на підставі іранського міфа про богиню

145-147
Крізь всі гріхи, крізь всі
віки —
Гонитва. Ні кінця, ні
краю.
Гудуть степи оддалеки.
Горить зоря — і не
згоряє...
Л . Череватенко

ностей початку нашого століття М. І. Ростовцев для трактування культових сцен на північнопричорноморських речах. На його дум
ку, таблички становили собою своєрідні та
лісмани римських легіонерів Дакії і Паннонії,
серед яких внаслідок перебування в М алій
А з ії став провідним культ Мітри ще до його
офіційного визнання 221 р. у Римі. Цей

У сі вони трактуються однозначно і мають
велике коло аналогій в зображеннях різних
містичних актів.
Серед них привертає увагу композиція,
центральна сцена якої за своєю схемою ви
разно нагадує і сюжет із чаші Хасанлу, і
сцену з пекторалі. Двоє чоловіків на ній
обома руками розтягують баранячу шкуру,
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«
за якою на плоском у камені навколішках
стоїть ще один персонаж. Загальні контури
шкури збігаються із обрисами хутряного
вбрання пекторалі. Ліворуч від каменя у
землю вкопана амфора. За спиною лівого
чоловіка з піднесеною до рота рукою стоїть
жінка. На кінцях в два яруси розміщ ено зо 
браження птаха і козла, лева й вівці.

М. І. Ростовцев довів, що описана сцена
пов’язана з містеріями — таємними релігій
ними церемоніями, до участі в яких допус
калися тільки посвячені — місти. У фігурі на
камені він і вбачає міста, якого жерці за
кривають або збираються відкрити після
посвячення. За аналогією до інших пам’яток,
фігура з правицею біля рота мала сим волі

148
Перед нами оракули
Гнулись нижче трави.
Ми — володарі фракії! Горді, грізні леви!

зувати містичний, таємний характер сцени.
Спираючись на незмінність культових о б 
рядів протягом століть, добре доведену ба
гатьма дослідниками, гадаємо, що можна
говорити про цілковиту співставність трьох
залучених сюжетів — пекторалі, чаші із Хасанлу і таблички із Подунав’я. Деякі ж від
мінності між ними слід пояснювати насам
перед тим, що вони відтворюють різні м о 
менти близьких за своєю суттю культових
актів: коли на табличці подано власне сце
ну посвячення, то на чаші із Хасанлу — його
завершення, а на пекторалі — лиш е підготов
ку до свята — пошиття ритуального одягу.
Знаменно, що багато деталей описаних
композицій знаходять пояснення в елевсінських містеріях Стародавньої Греції, відомих
набагато краще, ніж містичні, свята інших
народів. Перше місце серед таких деталей
посідають жрецькі пов’язки. Д ореволю цій
ний російський історик В. В. Латишев пише,
що під час елевсінських містерій місти, на
відзнаку від непосвячених, носили на голові
миртовий вінок, а на правій руці і лівій нозі —
пов’язки. М ож на гадати, що пов’язки на ру
ках усіх трьох персонажів чаші із Хасанлу
свідчать про посвячення їх у таїнства.
Про те, що на чаші зображено саме сце
ну завершення акту посвячення, яка тема
тично йде за сценою таблички із Подунав’я,
свідчить і наявність на голові міста пов’язки
або вінка, про який пише В. В. Латишев.
Можна стверджувати, що жерці тут не просто
тримають міста за голову, а, тримаючи його
за руки, одягають на нього вінок, завершую
чи цим всю процедуру.
Так само відсутність третього персонажа
на пекторалі навертає до думки, що зобра
жена на ній сцена передує сцені із таблич
ки: тут двоє основних персонажів лиш е го
тують вбрання для майбутнього свята. На
голосимо, що воно готується із баранячої
шкури — саме такі шкури широко вживалися
в різних процедурах елевсінських містерій.
Лиш е культовим характером сцени на
пекторалі можна пояснити і оголеність ос

новних її персонажів. Сучасні дослідники
добре довели, що оголеність була зовсім
не характерна для естетики речей із північнопричорноморських пам’яток. Навіть
там, де на грецьких оригіналах фігури були
оголені, при переробленні сюжетів для скі
фів античні художники вдягали їх. Тим часом
М. І. Ростовцев відзначає, що голизна була
обов’язковою в релігії містерій. Серед м ісце
вих скіфських виробів оголені фігури також
трапляються тільки на речах культового ха
рактеру (кам’яні стели, фігурки на культових
навершниках тощо).
Отже, не розкриваючи конкретного змісту
центральної сцени пекторалі, наш екскурс
недвозначно засвідчує зображення тут під
готовки до тих або тих культових актів.
Відтак і сцени доїння овець можуть бути
трактовані як заготівля продуктів та напоїв
до майбутніх свят, що пов’язує в одне ціле
здавалося б розрізнені групи верхнього
ярусу.
Релігійний характер святкувань, до яких
готуються скіфи на пекторалі, не потребує доведення. Щ о то мало бути за свято? В ідо
мий англійський дослідник стародавніх куль
тів Дж. фрезер з цього приводу пише: « П о 
ра року, на яку припадає свято якогось б о 
жества, сама по собі дає вказівку про при
роду цього божества». Підкреслене зобра
ження на верхньому ярусі пекторалі сонму
самок з приплодом свідчить, що то мало
бути свято пробудження природи і вшану
вання відтворювальної сили землі. У старо
давніх народів воно відзначалося у новоріч
ний день — день весняного рівнодення, що
одночасно був і днем символічного обрання
на престол царя, котрий втілював у собі,
за уявленнями стародавніх, відновлювальні
сили природи.
Як бачимо, такий самий новорічний зміст
мають і нижні яруси пекторалі. Усе це дає
можливість не лиш е зрозуміти, чому на па
радній царській речі поміщ ено такі, на пер
ший погляд, приземлені побутові сцени, але
й трактувати композицію пекторалі як ви
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Відомий радянський скіфознавець М. І. Артамонов свого часу інтерпретував його як
весняне землеробське свято, в день якого
починався переділ громадської землі. Одна
че деякі деталі, передані Геродотом, дають
підстави вбачати в ньому риси не стільки
соціально-економічного, скільки культового
свята оновлення природи, пов’язаного з бо-

кінчений трискладовий твір, у якому відби
лися релігійно-міф ологічні погляди скіфської
людності.
Важче пов’язати конкретний зміст май
бутнього ритуалу, до якого готуються персо
нажі верхнього ярусу пекторалі, з котримсь
із конкретних скіфських свят. Це м огло бути
й імітування народин першогероя, і його

вілейованості. Б. М. Граков, який уперше
звернув увагу на цю обставину, дійшов -ви
сновку, що в зазначеному уривку йдеться
про ритуальний сон царя-жерця, який у бага
тьох народів уособлював успішність госпо
дарської діяльності того або того колективу.
Таке пояснення нам уявляється єдино м ож 
ливим.

ш люб з богинею родючості, що символізу
вав приєднання героя, а відтак і царя, який
грав його роль, до вищого світу. З певною
часткою вірогідності можна припустити, що
цей ритуал мав здійснюватися під час свята,
пов’язаного з ушануванням скіфами священ
них золотих дарів, які, за легендою, впали
їм з неба (чаша, ярмо з плугом і сокира).

149-151
Буйно огудина переплелася.
Квіти рожево течуть із огудини.
Світе, оспіваний перепелами,
Жайвором, горлицями, сорокопудами, —
Сяй і слався, наш добрий світе,
Небо своє прихили над нами!..
Ми твої паростки, ми твої діти, —
Будьмо ж не пасинками, а синами!

жеством родючості. Так, наприклад, Геродот
повідомляє, що скіфи вважали, буцім той,
хто засне на цьому святі над священними
дарами, вже не проживе й року, тому спів
вітчизники наділяли його такою ділянкою
землі, яку він змож е о б ’їхати за день на
коні. М. І. Артамонов залишив без пояснення
винятковість цієї лю дини і причину її при

На нашу думку, інформатор Геродота
мав на увазі не передбачення природної
смерті людини, яка випадково заснула над
священним золотом, а визначення терміну
ритуального вбивства (найімовірніше, лиш е
символічного) верховного царя-жерця або
його заступника у зв’язку з їхнім справж
нім або уявним старінням, свідченням якого
й була підвищена сонливість. Звичайність
подібних ритуальних убивств старих жер
ців божества родючості відзначається у ба
гатьох народів стародавнього світу. Ш ироку
інтерпретацію такого ритуалу запропонував
сучасний радянський сходознавець Д. С. Раєвський. На його думку, сон над священни
ми дарами символізував собою священний
шлюб царя не з богинею родючості, а з
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божеством вогню. Проте і він не заперечує
зв’язку цього ритуалу із весняним святом
оновлення природи, яке знаменувало поча
ток нового сонячного циклу і було головним
культовим святом року.
Символіка пекторалі цілком відповідає
особливостям
подібних свят. Як пише
В. М. Топоров, «культове свято своєю побу-

довою відтворює ту граничну ситуацію, коли
сили К осм осу занепали, а сили Хаосу на
брали снаги; відбувається фатальний поєди
нок «з самого початку», при першому ство
ренні світу; він закінчується перемогою сил
К осм осу та побудовою нового (але за зраз
ком давнього) світу. Святковий ритуал імітує
ці стадії творення. Він починається з дій,

протилеж них тим, які вважаються нормою
для даного колективу, з заперечення наяв
ного статусу... і закінчується відновленням
організованого цілого ш ляхом диф еренцію 
вання елементів К осмосу і Хаосу за д оп ом о
гою системи протиставлень».
Саме така система протиставлень і відбита
в змісті трьох ярусів пекторалі. Безперечно,

152-154
Я забував про себе сам:
Хто я такий, на що я годен.
Назвіть мене! Я все віддам
За другий день м оїх народин...
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Л . Череватенко

вона мала насамперед космогонічний харак
тер, проте цілком вірогідно припустити, що
він доповнювався і етичним підтекстом, за
фіксованим у багатьох первісних релігіях.
Зокрема, торкаючись процесу елевсінських
містерій, В. В. Латишев пише, що після пев
ного кола процедур особи, які посвячува
лися в таїнства, «входили в храм, де в гли-

бокому мороці ночі здійснювали переходи
із однієї частини святилища в іншу; час від
часу розливалося яскраве світло, воно ося
вало фігури грізних чудовиськ, лунали м о
торошні звуки, що вкрай приголомшували
посвячуваних. Страшні картини й звуки вті
лю вали в собі страждання, що чекали за
гробом на грішників. На лю дей вразливих

вони справляли таке гнітюче враження, що
дехто з них навіть непритомнів. Нарешті
жахливі сцени змінювалися світлими, за
спокійливими... Усе це світло і осяйна роз
кіш так вражали посвячуваних, що вони
уявляли собі вічну радість і вічне блаж ен
ство, які чекали на тому світі на лю дей
доброчесних і посвячених в таїнства». Не-

важко помітити, що система християнського
пекла і раю своїми коренями сягає цих
джерел. Таку систему етичних протиставлень
можна прочитати і в триярусній ком пози
ції пекторалі.
На сьогодні добре доведено, що образи
північнопричорноморської торевтики ви
никли й розвивалися не просто під впли-
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вом античного мистецтва, а в безпосередній
залеж ності від храм ової скульптур у звідки
беруть початок не лиш е загальний дух, але
й конкретні принципи постановки окремих
фігур. Зважаючи на таку залежність, ми д і
йш ли висновку, що підтрикутні по своїй
суті ком позиції солоського гребеня та пекто
ралі виникли як наслідування побудовам
композицій фронтонів античних храмів.
Характерною особливістю фронтонів пе
ріоду ранньої класики є незмінне вміщення
в центрі ком позиції збільш еної фігури п о
верненого в фас божества. Її колосальний
зріст порівняно з іншими фігурами фронтона не руйнував худож ньої цілісності ком по
зиції лиш е внаслідок божественності образу.
До того ж за уявленнями стародавніх гре

ків боги були набагато вищі від людей.
Класичним прикладом композицій под іб
ного типу вважаються фронтони храмів
Аф іни на о. Егіні та Зевса в О лім п ії (490 і
456 роки до н. е.).
Уперш е цей усталений принцип запов
нення центра ф ронтонної ком позиції було
порушено на фронтонах Парфенона (438—
342 роки до н. е.), автором яких вважається
великий фідій. фігуру центрального бож е
ства тут замінено двома образами. На схід155. 156
Вийди, вийди, господарю,
Подивися на обору.
Корови ти ся потелили,
По бичечку поприводили...
Щ едрівка

ному фронтоні зображ ено сцену народження
А ф ін и з голови Зевса, на західному — супер
ництво А ф ін и із П осейдоном за владу над
Аттікою. В обох випадках фігури централь
них божеств розміщ ено по боках від центру,
так що він майже вільний. Для заповнення
простору на західному ф ронтоні викори
стано оливкове дерево Аф іни; на східному ж
під самим гребенем поміщ ено невелику
фігурку Ніки у леті, яка збирається одягти
вінок на голову Аф іни. Як відзначає радян
ський мистецтвознавець Б. Р. Віппер, нова
торство фронтонів Парфенона полягало в
сміливому руйнуванні тектонічного центру
композиції: «І в тому, і в тому випадках перед
нами суто живописна ідея, котра могла ви
никнути лиш е у фантазії скульптора, що

звик мислити не стільки пластичними о б ’
ємами, скільки контрастами світла і тіні,
живописною грою барвистих п лям ». При
цьому фігури центральних богів, як і раніше,
виконані ще в збільш еному масштабі, але
внаслідок ритмічного наростання драматиз
му композиції від країв до центру фронтону
він сприймається не абстрактним прийомом,
а природним наслідком всієї духовної і пла
стичної ідеї сюжету.
П одальш ий і останній крок у заповненні
центру ф ронтонної композиції пов’язаний
уже з періодом пізньої класики. Н айбільш
виразно він проявився у фронтонах храму
Асклепія в Епідаврі (375 р. до н. е.), автор
ство яких належить Тимоф ію . З-поміж них
краще зберігся західний, що передає сцену
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157-159
Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару:
Всі ти ся вівці покотили,
По баранцеві поприводили.
Всі баранці — на кожушки,
А ягнички — на сардачки...
Щ едрівка

*

Амазономахії. Відмовившись зображати бо
жества і поклавши собі за мету відтворити
бій простих смертних, автор для заповнення
центра фронтону змушений був обрати кінну
фігуру.
Неважко помітити, що композиція солоського гребеня цілком наслідує щ ойно опи
сану групу з вершником у центрі. Щ о ж
до ком позиції верхнього ярусу пекторалі, то
не можна не помітити її абсолю тну залеж 

ність від фронтонів Парфенона з їхнім двофігурним центром, і передусім — від схід
ного. Незважаючи на різницю в тематиці,
для обох пам’яток однаково характерні спо
кійність тону, невимушена урівноваженість
мас, багатство й повнозвучність художнього
вирішення. Така подібність простежується
аж до збільш ення центральних фігур і за
повнення центру живописною деталлю: парфенонівській Ніці на пекторалі якнайкраще
відповідає підвішений посередині горит: й о
го розташування в цьому місці аж ніяк не
вмотивоване змістом. Те саме стосується і
збільш ення масштабу центральних фігур.
Як і на східному ф ронтоні Парфенона, на
пекторалі воно видається не абстрактним
тектонічним прийомом, а наслідком всієї
композиційної концепції, хоч і в першому,
і в другому випадках ф ормально диктува
лося вимогами просторових форм. Само
стійність мислення автора пекторалі най
більш виразно проявилася у пластичному
вирішенні країв композиції: воно було д о 
сягнуте за рахунок добору видів тварин, при
родні розміри яких зменшуються з відда
ленням від центру. При цьому зменшення
мас вдало компенсоване збільш енням енер
гії руху кінцевих фігур, що також цілком
відповідає кращим традиціям високої кла
сики.
Водночас не можна не усвідомити над
звичайно близької спільності у тембрі зву
чання нижнього ярусу пекторалі і західного
фронтону Парфенона. На відміну від спо
кійної розповіді двох попередніх ком пози
цій, вираженої суто пластичними засобами,
для обох останніх характерний емоційний,
піднесений тон, сповнений напруження і
драматизму. Природно, що для розкриття
основного замислу художники західного
фронтону і нижнього ярусу змушені були
вдатися до власне живописних прийомів,
урізноманітнивши варіанти рухів, збільш ив
ши їх амплітуди і загальну динаміку. С ло 
ва Б. Р. Віппера про те, що «східний ф рон
тон Парфенона більш могутній, сміливий і
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160-162
Готуйте сир, іппаку і кумис,
Готуйте душі про добу новітню!..

багатий щ одо пластики, тоді як західний
живописніший і динамічніш ий», придатні
і для характеристики верхнього та нижнього
ярусів пекторалі.
У такому протиставленні змісту зобра
жень на східному і західному фронтонах
Парфенона, за словами радянського мис
тецтвознавця Ю. Д. Колпинського, виявилася
антитеза розумної гармонії та стихійного
афекта, властива цілій низці творів антич
ного мистецтва періоду високої класики:
«Бурхливі рухи і напруження фігур захід
ного фронтону складають із головним, схід
ним, взаємодоповнювальний контраст, що

втілює загальну ідею торжества розуму, волі
і кінцевої гармонії».
Точніш ого вислову для характеристики
художніх особливостей композиції пекторалі
знайти важко. І весь її дух, і відзначений
вище збіг деталей незаперечно свідчать про
те, що пектораль виготовлено під безпосе
реднім впливом Парфенона самобутнім
митцем, який, користуючись зовсім відмін
ним матеріалом, зміг піднятися до найвищих
ідей античного мистецтва. Маючи конкрет
ний космогонічний характер, зміст ком по
зиції пекторалі доповнювався продуманим
етичним підтекстом, вираженим класични
ми засобами античності. У сі три плани ком 
позиції (космогонічний, етичний та естетич
ний), накладаючись один на одного, зл и 
ваючись між собою і посилюючи один од 
ного, підносять пектораль до рівня твору
величного симфонічного звучання і глибин
ного ф ілософ ського змісту. Мов у краплі
роси, в ній відбився не лиш е весь блиск,
все сяйво скіфського золота, але й висока
дуща цілого народу.
...Розкопки Товстої М огили наближалися
до кінця. Поховання жінки і дитини з б ок о
вої гробниці було вирізано м онолітами і
підготовлено до відправлення в Київ. Н а
ступного дня шахтарі мали розкріплювати
могили. Серед ночі я прокинувся в тиші
готелю, і мене несподівано охопила туга.
Одягнувшись, я вийшов з готелю і пішов
сонним містом, потім мовчазним НІЧНИМ
степом туди, де за останні місяці пережив
стільки сумнівів і щастя. М огили стояли
наглухо забиті щитами. Я відімкнув бокову,
і, спустившись униз, просидів у ній кілька
годин. Випадково піднявши догори голову,
я раптом завмер приголомш ений: крізь щ і
лину в дерев’яному щиті в могилу дивилася
яскрава одинока зоря — перша з того часу,
як дві тисячі триста років тому було заси
пано могилу! Зачарований, я боявся пово
рухнутися, щоб зоря випадково не зникла.
І тоді я зрозумів, чого так довго шукав для
порівняння із пектораллю: звичайно ж, це
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був не витвір лю дської руки, а зірка, що
впала із неба й перетворилася на золото,
уламок блискавки, диво, що стрічається раз
на віку і назавжди робить лю дину причет
ною до таємниці. Так і стояв я в ту ніч —
осяяний світлом скіфського золота, прони

заний променем голубої зорі. Плетениці
століть проходили переді мною, і здавалося,
що на всі докори забитих для похорону слуг,
і Опії, і тисяч інших довчасно покладених
у землю, цар з Товстої М огили задумливо
і суворо відповідав:

Не вб’ють уже ні докір ваш, ні відчай,
І навіть туга мовчки обмине.
Не я вбивав! У би в вас дикий звичай,
Який підтяв, до речі, і мене,—
Не я ж обрав-бо людству шлях війни,
Розмежувавши світ на «м и » й «вон и »?..
У се мине, знання лиш перебуде.
А доля щ о? — Вона сліпа, німа.
Смертями поколінь сплатили люди,
Щ об зрозуміть, що тут життя — нема.
Всьому свій час, всьому жорстока міра.
Спіраль життя до дивного проста.
У всякій вірі є своя зневіра,
А із невіри — віра пророста.
Напружено, розгвинчено, сталево
Встає життя, мов істина сама.
Неначе два сталевом’язих леви,
Зійш лись в двобої світло і пітьма.
Хто ми? Куди? Щ о вродить наша нива?
К інцевої не знаємо мети.
Наш день земний короткий, наче сниво,—
Чи ж смертному безсмертне осягти?
А л е тому, що в муках і зневірі
Наш поступ хтось продовжить на зем лі,—
Не вмерли ми! — лиш відлетіли в ірій,
Неначе вересневі журавлі.
Хтось прийде в світ, збере і зрешетує,
Й посіє знов, і кровію поллє.
Ви думаєте, щастя він скуштує?
Він нашу муку до кінця доп ’є!
З усіх смертей — святково й неш аблонно,—
З усіх болін ь — немов найвищий суд,—
Зійде колись одне єдине слово!
І цього досить. Бо у цьому — суть.

Золот а
симфонія
пекторалі

Грім стихав за далиною,
Зашерхав на глині.
Окрай балки Х о м и н о ї
Паслись коні гливі.

Б’ють крильми — жалю немає!
Ще й ревуть жахливо.
Щ о один хребет ламає,
Д ругий б’є в загривок.

Д е не візьмуться — гриф они! Впали, ніби кара!
Та й накинулись на коней,—
Щ о не кінь, то й пара.

Згасло сонце. М орок ночі
Все навкруг поглинув.
Наче сливи, кінські очі
Падали у глину.

А за північ над степами
Зайнялося світ ло:
У яру м іж черепами
Папороть заквітла.

Світе м ій щирий, який ти чист ий!
Світе прозорий, який ти гож ий!
Хочеться ноги в росу вмочити
І цілувати у в очі рожі.

Буйно огудина переплелася.
Квіти медами течуть із огудини.
Світе, оспіваний перепелами,
Жайвором, горлицям и, сорокопудами,-

Світе м ій божий, людський, казковий!
Від повноти аж вгинається обрій.
Чи, може, кінь загубив підкову,
Чи світить м ісяць к годи ні добрій.

Сяй і слався, наш добрий світе,
Небо своє прихили над нами!
Ми т вої паростки, ми т вої діт и,—
Будьмо ж не пасинками, а синами!

■
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настає наш час.
тільки Гестію у свідки.
Сьогодні найсм іливіш ий із нас
Піде шукати папороті квітку.

Ревтиме
Щ е й рідний брат гост ри*
Постануть ст іни і рови без
Та треба йти, бо лю дям

Хай це вбрання із біл ого руна
Йому в дорозі буде, як молитва.
В грифонах даль, і виє звірина,
А треба йти, бо світу треба світла.

І раптом він до квітки не дійде,
Знеможе, схибить, звабиться, ж<
Ш експір своїх сонетів не складе,
Й Гагарін із орбіти не всм іхнет ьо

Готуйте ж сир, іппаку і кум ис!
Готуйте душі про добу новітню!
Нехай легким обранцю буде спис,—
Він все пройде і принесе ту квітку,І зійде сонце! І відступить ніч.
І дощ напоє зем лю неполиту.
І пт иці розлетяться вусібіч,
Л ю бов і м ир повідуючи світу.

Ні

У цій книжці автор зовсім не прагнув
всебічно висвітлити скіфську проблему. Він
мав на меті лиш е ввести читача в складний
і загадковий скіфський світ, показати його
не зовні, а зсередини. Том у так багато місця
в книжці відведено видатним скіфським па
м’яткам та історії їх дослідження. Читачеві ж,
який зацікавиться скіфами глибше, пропо
нуємо звернутися до спеціальної літератури,
короткий список якої додається наприкінці.
У книжці багато йшлося про видатні ви
твори золотарства із скіфських курганів.
Це закономірно, оскільки саме вони най
повнішою мірою відбивають як життя і побут
кочовиків, так і їхній внутрішній світ. А ле
автор вважає за необхідне застерегти читача,
що питання про походження та розвиток
цих витворів становить самостійну проблему.
На береги Ч орного моря скіфи принесли
свою культуру та оригінальне мистецт-йо, яке
в науці набуло назви скіфського звіриного
стилю. Торгове, економічне та політичне
спілкування їх зі стародавніми греками по
ступово призводить до того, що більш пере
дове грецьке виробництво починає витісняти
власне скіфське. М. І. Ростовцев писав: «П о 
чинаючи з кінця IV ст. до н. е. і аж, ім о

вірно, до кінця III або навіть до початку
II ст. до н. е., степи нашого півдня набувають
зовсім іншого аспекту, ніж той, котрий так
майстерно накидав перед нами Геродот».
Незважаючи на деякі хиби у датуванні, ця
фраза надзвичайно точно відбиває суть
подій.
Справді, з кінця V — початку IV ст. до н. е.
Скіфію буквально наводнюють вироби антич
них майстрів, рукам яких, безперечно, на
лежать і описані в нашій книжці шедеври.
Той самий М. І. Ростовцев говорить, що ці
витвори і за своєю формою, і за змістом
«б ули явно розраховані на збут в степах
південної Росії. Не тільки сюжети зображ е
них на них сцен, але й орнаментальне
оздоблення багатьох з них в дусі архаїзую
чого іонізму, свідчать про те, що майстри,
які їх виготовляли, чудово знали побут, р елі
гію, соціальний лад та емаки тих, на кого
вони працювали. Де ж или й де працювали
ці майстри, це поки визначенню не п ідля
гає, але стиль речей яскраво і недвозначно
говорить про те, в яких традиціях і навичках
ці майстри зросли і виховались».
Так, саме завдяки взаємопроникненню
скіфських і грецьких традицій у Північному
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163-165
Зупинися, богине! —
Вигинається пруг.
Човен місяця плине
Крізь заквітчаний луг.
Зерні дивна мережка —
Наче зорі з Ковша.
Часе мій, — обережно!
То співає душа...

Причорномор’ї в V —IV ст. до н. е. складає
ться оригінальне мистецтво, яке з усіма під
ставами можна називати або скіфо-античним або грекогскіфським. Більшість учених
зараз схиляється до думки, що всі його ви
роби створювалися греками в північнопричорноморських колоніях, насамперед на
Боспорі. Разом з тим уже неодноразово ви
сувалося припущення про можливість участі
у виготовленні окремих категорій речей в
античних майстернях і вихідців із варвар
ського середовища, що пройш ли школу
грецького мистецтва і виробництва. Втіле
не у кращих витворах золотарства із скіф 
ських курганів знання художником щ онай
менших подробиць скіфського життя і по
буту, більш е того,— ф ілософ ських підвалин
скіфської лю дності,— дає можливість поста
вити це питання у всій його повноті. Для
його розв’язання потрібен глибокий науко
вий аналіз усіх мистецьких витворів V —III ст.
до н. е. Проте коли навіть буде остаточно
доведено, що подібні витвори належать
тільки грекам, це ніякою мірою не зможе
принизити високих естетичних ідеалів сте
повиків, здатних замовити, а потім і належ 
но поцінувати такі шедеври лю дського ге
нія, як пектораль та речі, близькі до неї.
Щ о ж до майстрів, які їх виготовляли, то
греками вони були лиш е за походженням,
душею ж давно вже стали скіфами.
Розв’язання і цієї, і багатьох інших проб
лем скіфської історії та культури потребують
нових пошуків, нових знахідок. Чи можливі
вони в принципі? І взагалі, в якому стані
перебуває наше скіфське археологічне «го с 
подарство», які чекають на нього перспек
тиви?
Кургани, кургани, кургани... За п’ять тисяч
років з часу спорудження першого з них
їх звелося по степу, мов печериць, і кожний
ховає під собою свою таємницю. Мав рацію
А. П. Чехов, коли казав, що в курганах —
вічність самого степу. Проте його тверджен
ня: «пройде ще тисяча літ, а вони все стоя
тимуть, як стояли »,— потребує уточнення.

НуИЩЧь:
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Про дослідження степових могил ми вже
говорили. А л е з заселенням П ричорномор’я
після приєднання його наприкінці X V III ст.
до Російської імперії багато курганів починає
швидко руйнуватися. Один із найосвіченіших лю дей свого часу, невтомний і вдумли
вий дослідник старожитностей Г. Л. Скадовський 1897 р. писав: «Простоявш и сто
ліття і тисячоліття на цілинних степах недо
торканими, за останнє століття під впливом
швидкого заселення краю і щорічного зб іль
шення заорювання вони (кургани,— Б. М .)
швидко зменшуються за розмірами і так
само швидко знищуються на наших очах
під впливом дії. плуга, як швидко тане зи
мовий сніг від теплого весняного вітру.
Кургани, що зникають, становлять більшість

(підкреслення наше,— Б. М.) наших курганів;
незабаром вони зникнуть з обличчя землі,
і наука назавжди втратить в них матеріал
для своїх дослідж ень і висновків».
Зауважте — це говорилось наприкінці м и
нулого століття, всього через сто років після
початку заселення П ричорномор’я, у зл и 
денній царській Росії, яка не знала інших
сільськогосподарських знарядь крім примі
тивного плуга. І якщо вже тоді «більш ість
наших курганів» становили кургани, щ о
з н и к а ю т ь , то сьогодні, дивлячись правді
в очі, треба із сумом зізнатися, що більшість
наших курганів — це кургани, я к і з н и к л и .
Впровадження в сільське господарство по
тужної сучасної техніки поставило кургани
в катастрофічне становище. Лиш е найбільш
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ібб
У степу могила
З вітром говорила:
Повій, вітре буйнесенький,
Щоб я не чорніла...
Народна пісня

167
Хто прийме нашу ненасить?
Хто нас незмінністю карає?
Гудуть степи. Зоря горить.
Мчимо. І ні кінця, ні краю...
Л . Череватенко

круті із них поки що обходить плуг, пере
важна ж більш ість насипів зовсім зруйнова
на,— тільки досвідчений археолог за світлою
плямою на р ілл і іноді може визначити, що
тут колись стояла могила.

А л е на все свій час. Багато десятиліть
підряд наша країна зводилась, воювала, від
будовувалась, людям потрібен був хліб, за лі
зо, дороги. Було тоді здебільш ого не до кур
ганів. Одначе навіть у ті нелегкі роки партія
і уряд думали про них. Не будемо' перелі
чувати тут десятки документів, які приймала
радянська держава, щ об захистити і зберегти
наші пам’ятки історії і культури. А л е не
можна без щему у серці не згадати, що саме
по найстрашнішій у світі війні, по хвилі
голодних повоєнних років уряд СРСР 1948 р.
затвердив полож ення про охорону пам’яток
історії і культури, за яким жодна могила,
жодне стародавнє поселення не могли бути
зруйновані: господарства, яким заважала та
або та пам’ятка, мали фінансувати поперед-
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нє її дослідження. О собливо поліпш илася
справа охорони археологічних пам’яток із
створенням Товариства охорони пам’яток
історії і культури. Включення пункту про
охорону історичних пам’яток в Конституцію
СРСР, затвердження законів про охорону
пам’яток історії та культури Верховною Ра
дою СРСР та Верховною Радою У Р С Р — свід
чення неухильного піклування Комуністичної
партії і Радянської держави про збереження
наших археологічних скарбів. Такого розмаху
справи охорони археологічних пам’яток ще
не знала світова практика. Товариством ох о 
рони пам’яток історії і культури У Р С Р взято
на облік і передано під охорону державі
тисячі курганів, за долю яких можна тепер
не турбуватися: жоден з них не буде зруйно
ваний без дослідження. Проте роботи тут ще
багато. Як і раніше, перебувають під загрозою
знищення могили під вже розораними кур
ганами, поселення і безкурганні могильники.
Взяти їх на облік практично немає ніякої
можливості. Том у особливого значення у
справі їх збереження набуває особиста мора
льна відповідальність, загальна культура і
обізнаність із археологією тих господарни
ків, на землях яких розташовані такі архео
логічні пам’ятки. У зв’язку з цим пропаганда
і поширення археологічних знань має набрати
державної ваги.
На часі й питання про реконструкцію д о 
сліджених пам’яток — адже вони — невід’єм
на частина нашого історичного ландшафту.
Степ не може залишатися рівним, як стіл.
Там, де це не заважає господарюванню,
дослідж ені кургани слід знову насипати, а
ті з них, в яких виявлено видатні поховання,
перетворювати на музеї. Це наш священний
обов’язок перед прийдешніми поколіннями:
ми не маємо права знищувати те, що ство
рено руками наших пращурів. Тому най
більш у мою гордість становить не знахідка
пекторалі, а відновлення після дослідження
насипу скіфського царського кургану п о б ли 
зу станції Ж овтокам’янки на Апостолівщ ині.
То була перша такого типу спроба.

Після цього довгого, але необхідного всту
пу можна знову повернутися до поставле
ного питання. Незважаючи на всі розкопки
і руйнування, ми все ще настільки багаті,
що навіть не знаємо ліку своїм багатствам:
жодна людина не може сказати сьогодні,
скільки стоїть на Україні курганів. Та якщо
не взятися вчасно рахувати, то можна дож и
тися й до часів, коли взагалі рахувати буде
нічого. До речі, таке лихо вже сталося в
деяких західноєвропейських країнах. Зокре
ма, в А нглії і Ш веції для поновлення істо
ричного ландшафту почали заново насипати
кургани.
На Україні в зонах новобудов тепер щ о
річно розкопується в середньому 200—300
курганів. Багато це чи мало? Гадаю, що коли
ці цифри навіть потроїти, могил ще виста
чить багатьом і багатьом поколінням архео
логів.
Інша справа — кургани скіфської знаті, так
звані царські. Кож ному зрозуміло, що кіль
кість їх не може бути невичерпною. За всю
історію розкопано понад 20 таких могил і
нині дедалі важче й важче знаходити їх у
степу. У всякому разі авторові цих рядків
на території Дніпропетровщини відомо лише
чотири скіфські кургани заввишки понад
7 метрів. Не думаю, що набагато більш е їх
і в інших «скіф ських» областях — Запорізь
кій, Херсонській, Донецькій, частково М и 
колаївській. Щ о ж до курганів, які можна
з більш ою чи меншою певністю пов’язати
із царями Скіфії, то їх взагалі було п’ять.
Чотири з них розкопані за дожовтневого
періоду. Це Чортомлик, Солоха, Олександрополь та Огуз. П ’ятий ще стоїть — Гегелина,
або Нечайова М огила на Нікопольщ ині. Це —
небо Скіфії, її останній мамонт, право на
дослідження якого має дістати лиш е те по
коління, котре змож е не тільки досконально
дослідити його, але й до найменшої дрібни
ці поновити. Народ, який залишив нам куль
туру пекторалі, гідний того. Ми ж сьогодні
багато чого ще не вміємо, щоб братися за
таку справу.
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А л е і нашому, і найближчим наступним
поколінням на ниві розкопок курганів скіф 
ської знаті роботи ще досить. По-перше, ми
маємо принаймні з десяток курганів типу
Гайманової і Товстої М огил, не кажучи вже
про кількість курганів, подібних до М еліто 
польського, а тим більш е до Х ом иної М о 
гили. По-друге, нам необхідно докопати,
вірніше, розкопати заново дослідж ені за д о 
революційного часу скіфські могили,— адже

всі вони розкопані тільки частково. Це і
Чортомлик, і Солоха, і Огуз, і Куль-Оба. і
кільканадцять дещо менших курганів.
Отже, роботи ще багато. Вона регулярно
здійснюється і здійснюватиметься Інститу
том археології А Н У РС Р. І поки читач чита
тиме цю книжку, світ, можливо, облетить
нова звістка про відкриття скіфських старожитностей, які здивують людство мистець
ким багатством та оригінальністю.

Пройш ли шляхами ураганними,
Звели із попелу життя.
А степ все світиться курганами
Й не дозволяє забуття.
І в незатишному сім світі
Тим на зем лі щасливий я,
Щ о в золотом у верховітті
Зоря лишилася й моя.
Л ю блю тебе, гіркий мій степе,
Солончаки та полини!
Як раптом зможу жить без тебе,
М ене навіки проклени.
Понад громами і органами
Новий заходить буревій.
А ти зориш мені курганами,
Як тиха ласка із-під вій.
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97. Господарська ніша в північній гробниці Гай
до н. е. М елітополь. Розкопки О. І. Теренож 
манової М огили. IV ст. до н. е. Розкопки
кіна. М ІК УРСР.
В. І. Бідзілі. Мал. Г. С. Ковпаненка.
82. Розчищування амфор у дромосі. М елітополь.
98. Окуття невідомої речі (фрагмент). Золото.
Розкопки О. І. Тереножкіна.
IV ст. до н. е. Гайманова Могила. Розкопки
83. Вістря стріл у схованці. Бронза. IV ст. до н. е.
В. І. Бідзілі. М ІК У РС Р.
М елітополь. Розкопки О. І. Тереножкіна. Д ІМ
99. О. І. Теренож кін над розчищенням схованки
УРСР.
в північній гробниці Гайманової Могили.
84. Окуття горита. Золото. IV ст. до н. е. М е 100. Кош товний посуд у схованці північної гроб
літополь. Розкопки О. І. Тереножкіна. М ІК
ниці Гайманової М огили. IV ст. до н. е. Р о з
УРСР.
копки В. І. Бідзілі.
85. Розчищування скіфської могили над кар’єром, 101. Набір посуду зі схованки. Срібло, золото.
м. Ордж онікідзе Дніпропетровської обл. Р о з
IV ст. до н. е. Гайманова Могила. Розкопки
копки Б. М. Мозолевського.
В. І. Бідзілі. М ІК У РС Р.
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102. Наконечник ритона. Золото. IV ст. до н. е.
Гайманова Могила. Розкопки В. І. Бідзілі.
М ІК УРС Р.
103. Чаша із зображенням скіфів. Срібло з п о зо 
лотою. IV ст. до н. е. Гайманова Могила.
Розкопки В. І. Бідзілі. М ІК УРСР.
104. 105. Деталі чаші із зображенням скіфів з
Гайманової Могили.
106. Учасники розкопок Гайманової М огили над
опрацюванням знахідок. 1969 р.
107. Келих із зображенням скіфів. Срібло. IV ст.
до н. е. Часті Кургани під Воронежем. Р о з
копки М. Ю. Макаренка. Держ. Ермітаж.
108. Панорама розкопу Гайманової М огили. 1970 р.
Розкопки В. І. Бідзілі.
109. 110. О здоблення люстерка. Кістка. IV ст.
до н. е. Гайманова Могила. Розкопки В. І. Бі
дзілі. М ІК УРСР.
111. Навершник. Бронза. IV ст. до н. е. Гаймано
ва Могила. Розкопки В. І. Бідзілі. ІА А Н УРСР.
112. Набір вуздечкових прикрас. Срібло. Кінець
IV ст. до н. е. Хомина Могила. Розкопки
Б. М. М озолевського. М ІК УРСР.
113. Реконструкція вуздечки зі срібним набором
із Х ом и н ої Могили.
114. Реконструкція вуздечки з позолоченим на
бором із Х ом и н ої Могили.
115. Набір вуздечкових прикрас. С рібло з позо
лотою. Кінець IV ст. до н. е. Хомина Могила.
Розкопки Б. М. Мозолевського. М ІК УРСР.
116. Кінський нахрапник. Срібло з позолотою.
Кінець IV ст. до н. е. Хомина Могила. Р о з
копки Б. М. М озолевського. М ІК УРСР.
117. Ручка дерев’яної чаші у вигляді дикого ка
бана. Золото, срібло. Кінець IV ст. до н. е.
Хомина Могила. Розкопки Б. М. М озолев
ського. М ІК У РС Р.
118. П осуд для вина. Срібло. IV ст. до н. е. Х о 
мина Могила. Розкопки Б. М. М озолевсько
го. М ІК УРС Р.
119. Товста М огила на початку розкопок, м. О р
дж онікідзе Дніпропетровської обл.
120. Г. Л. Середа і Б. М. М озолевський під час
розкопок Товстої Могили.
121. Загальний план Товстої М огили. IV ст. до
н. е. Розкопки Б. М. М озолевського:
І — центральна гробниця; II — грабіж ницький лаз; III —
бокова гробниця; IV —V III — кінські могили і поховання
конюхів; IX — майданчик, де відбувалась тризна; X —
рів; X I — кам ’яний кром лех навколо ц ентральної гробниці.

122. Процес розкопування центральної гробниці
Товстої Могили.
123, 124. Навершники. Бронза. IV ст. до н. е. Т о в 
ста Могила. Розкопки Б. М. М озолевського.
М ІК УРСР.
125. П лан бокової гробниці Товстої М огили. IV ст.
до н. е. Розкопки Б. М. Мозолевського:
І — первісна вхідна яма; II — вторинний вхід до могили;
III — камера
з
похованням
дівчинки-служ ниці;
IV —
основна поховальна камера; V — господарська ніша; 1 —
поховання жінки; 2 — поховання дитини; 3—5 — поховання
слуг; 6 — залиш ки к о ліс від катафалків.

126. Основна частина бокової гробниці Товстої
Могили. IV ст. до н. е. Розкопки Б. М. М о 
золевського.
127. Розчищування кістяка слуги на вході до бо 
кової гробниці Товстої Могили.
128. фрагмент поховання жінки в боковій гроб
ниці Товстої Могили. IV ст. до н. е. Розкопки
Б. М. М озолевського.
129. Наголовне вбрання жінки (реконструкція).
Золото. IV ст. до н. е. Товста Могила. Р о з
копки Б. М. Мозолевського. М ІК УРСР.
130. Скроневі підвіски. Золото. IV ст. до н. е.
Товста Могила. Розкопки Б. М. М озолев
ського. М ІК УРСР.
131. Ш ийна гривня. Золото. IV ст. до н. е. Товста
Могила. Розкопки Б. М. М озолевського. М ІК
У РС Р.
132. Нашивні бляшки від вбрання та намистина.
Золото. IV ст. до н. е. Товста Могила. Р о з
копки Б. М. М озолевського. М ІК УРСР.
133. Поховання дитини в боковій гробниці Тов
стої М огили. IV ст. до н. е. Розкопки Б. М. М о 
золевського.
134. Кінські нащічники. Золото. IV ст. до н. е.
Товста Могила. Розкопки Б. М.
М о золев
ського. М ІК УРС Р.
135. Обладнання центральної гробниці Товстої
М огили під час розкопок.
136. Золоті знахідки в дромосі центральної гроб
ниці Товстої М огили. IV ст. до н. е. Розкопки
Б. М. М озолевського.
137. Кухонне начиння. Бронза. IV ст.
до н. е.
Товста Могила. Розкопки Б. М.
М о золев
ського. М ІК УРС Р.
138. Окуття піхов меча. Золото. IV ст. до н. е.
Товста Могила. Розкопки Б. М.
М озолев
ського. М ІК УРС Р.
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139. Учасники розкопок над пектораллю в дромосі центральної гробниці Товстої М огили.
21 червня 1971 р.
140. Пектораль. Золото. IV ст. до н. е. Товста
Могила. Розкопки Б. М. Мозолевського. М ІК
УРС Р.
141 — 162. фрагменти пекторалі з Товстої М о 
гили.

163. — 165. Сережка. Золото, емаль. IV ст. до н. е.
Курган в м. Ф еодосії. Випадкова знахідка.
Держ. Ермітаж.
166. Нечайова Могила, с. Лукіївка Дніпропетров
ської йбл.
167. Курган Драна Кохта (Ж овтокам’янка), ст.
Ж овтокам’янка Дніпропетровської обл. Ре
конструкція Б. М. М озолевського.
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