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Змiст





Подrlки

Будь-яке дослiдхення, HaBiTb найбiльш поверхове, потребуе ве-
ликоi уваги, безлiчi книБ сотень мегабаЙтiв (корисних копалин" iH-

формацiI з YcecBiTHboT Мережi в пошуках дещицi Знання. А ще -
доброзичливих порадникiв. Суворих, але справедливих критикiв.
Терплячих домочадцiв. l справжнiх друзiв.

Я щасливий, що в мене було все це.
Я вдячний моiй родинi за розумiння iтерпiння.
Складаю подяку запорiзьким iсторикам та археологам - Олеговi

Тубольцеву, Геннадiевi Ушакову, Андрiевi Антонову - за реальне за-
нурення в епоху, з мозолями й центнерами викинугоi землi.

Вдячний керiвникам i вихованцям HoBoi археологiчноi школи
м. 3апорiжжя, першим - за пiдтримку, другим - за те, що уважно
слухали й мужньо критикували.

Вiмаю належне друзям, яким (iнодi HecaMoxiTb) довелося брати
участь у cTBopeHHl цlеl книги.

Схиляюсь перед Йорданом, котрий описав iсторiю свого народу
(хоча чимало й прибрехав), бо в противному разi не було б предме-
ry мого дослlдження.

3рештою, я вдячний Одиновi, який скерував свiй народ у нашi
степи, i самим готам, якi виплекали у своТх надрах Теодорiха Вели-
кого - людину, що справила на мене глибоке враження i, певною Mi-

рою, наснажила до написання цiеi книги.

Двтор



Вступ

Коли хтось скаже вам про те, що не любить краю, де живе, не
BipTe. Якби було так насправдi, ця людина знайшла б для прожи-
вання iнше мiсце.

Аякщо любиш свою землю, рано чи пiзно почина€ш цiкавити-
ся ii iсторiею.

Вiдчуваючи себе належним до свого народу, не можна не зами-
слюватися над тим, з чого почалася його iсторiя.

Саме TaKi почуття й роздуми пiдштовхнули мене до вивчення
однiеi дуr(е дивноi icTopii, що прийшла з д:lлеких часiв.

Зазвичай прийнято ввzDкати, що наш народ е продуктом двох
головних стародавнiх eTHociB - грецького та скiфського, тобто ре-
зультатом поеднання Середземномор'я i I]ентральноi Азii. Напев-
но, так воно i е, тож кожен представник украiнського полiетносу
може пишатися, вiдчуваючи причетнiсть до таких гiгантiв icTopiT.
Однак, можJIиво, у складi KpoBi, що пульсу€ в наших жи,,Iitх, е чи-
MEuIa частка ще одного народу. Народу, про який донедавна HixTo
широко й голосно не говорив. Багато вчених HaBiTb висловлюють
срлнiви щодо того, чи icHyBaB цей народ насправдi.

Встановлювати iстину в цьому питаннi допомагають змiстовнi
книги, захопленi люди поруч i... машина часу. В ролi ocTaHHboi
найчастiше виступае звичайнiсiнька лопата. Численнi археологiчнi
дослiдження пйтвердlсують iснування в II-IV ст. н.д. на територii
Украiни народу, який докорiнно вiдрiзнявся вй мiсцевого населен-
HrI - носiя черняхiвськоi археологiчноi культури, фивалий час
ввzDка_пося, що ця культура вИповiдае ранньослов'янському наро-
ду. Проте if дивовижна подiбнiсть до археологiчних культур Пiвнiч-



Вступ

Hoi €вропи того самого перiоду змушуе прогресивних учених дума-
ти iнакше. Адже слов'янина iсторичнiй сценi з'явилися дещо пiзнi-
ше. Хто ж побудуъав черняхiвськi городища на землях Надднiпрян-
щини та Полiсся, на берегах Бlту та Щунаю, у передгiр'ях Карпат та
на Волинi?

Хто жив тут на початку HoBoi доби? Хтось скаже: скiфи. Поду-
мавши, додасть: сармати. А ще, безперечно, |реки. Ну, й, KpiM того,
мабуть, таемничий народ, названий кiммерiйцями. Нехай так. фе-
ки жили, перевa;кно, на морському узберехокi - у схiднiй частинi
Меотiйського озера (Азовського моря) та вздовж узбережжя Криму.
Сармати не будували Hi MicT, Hi Ha'BiTb бiльш-менш довготривчLтIих
стоянок. Кому ж нzчIежать доволi-таки мiцнi будiвлi в yKpaiHcbKoMy
Степу i Лiсостепу? Хто iв i пив iз надзвичайно гарного посуду, який
мiг би прикрасити й суrасний iHTep'ep? Хто обробляв землю i збе-

рiгав у коморах ii щедрi дари?
Iм'я цього народу - готи.
Готи прийшли до нас iз пiвночi, вiд негостинних берегiв Бал-

тiйського моря. Однi вважають, що вони ш},.кzL,Iи KpaiHy Ойум, опи-
сану в давнiх пророцтвах. Iншi стверд)t}лють, що сюди rx привели
пошуки Асгарда - краiни ixHix богiв. I справдi, побутуе думка, Hi-
бито великий бог-ас Один був родом iз Прикаспiйських степiв.

ThK чи iнакше, побачивши красу i дiзнавшися про родючiсть на-
шоТ землi, готи зaLпишилися тут надовго. Звiдси вони здiйснювzulи
набiги на римськi провiнцii у Малiй Азii. ЗвЦси вивозили багатий
уро;кай до Константинополя. Туг знаходилася столиця могlтньоi
протодержави Германарiха. З Надднiпрянщини виводить свое ко-
рiння найславетнiший гот - Ъодорiх, якиir понад тридцять poKiB
правив Захiдною Римською iмперiею.

Метадержавне утворення RpMaHapixa припинило свое icHyBaH-
ня пiсля того, як орди ryHiB заполонили причорноморськi степи.
ýrrи витiснили готiв за Щунай, щоб Ti вершили долю iнших KpaiH.
На украТнськiй землi готи ще довго жили в Криму, серед зелених
долин i кременистих круч Мангупу. Вони пережили тут падiння Bi-
зантii, хрещення Pyci, монголо-татарську навалу... [ лише Османсь-
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ка rмперrя поглинула останню твердиню германського народу,
представники якого на той час називалися звичними для нас iMeHa-
ми - Олексiй, Олександр, Йоанн, Марiя. Саме готи були в Криму
единим острiвцем християнськоi вiри, оточенi прихильниками iH-
ших богiв. [ це саме ixHix нащадкiв росiйська iмператриця Катери-
на II переселI4IIа в Херсон, зzчIишивши Крим мусульманам. На
жzчIь, iсторiею готiв свого часу надто зловживzulи. Кожен з амбiтних
правителiв намагався взяти з Hei якусь користь для себе. Алольф
Гiтлер, наприклад, цiлком безпiдставно намагався вивести родовiд
нiмецького народу вiд готiв i HaBiTb повiдомляв про свiй HaMip пе-
рейменувати Крим на Готлаrц. HaToMicTb керiвництво Радянського
Союзу i чуги не хотiло про германцiв, хай HaBiTb i прадавнiх, на на-
шiй територii. I в царськi часи готську теорiю хоч i не спростовува-
ли, проте й не афiшували. Адже Петро I пй Полтавою перемiг шве-
дiв, прямих нащадкiв готiв, то нема чого про них на наших землях i
говорити!

На щастя, нинi для осмислення iсторичних подiй сприятливi-
ший час. Вйтак i народилася ця невелика розповйь про смiливий
народ, який лриtIшов сюди, подолавши крижанi води Балтики,
майже на триста poKiB, i так само блискавично зник, лишивши по
собi нечисленнi слiди свого перебуванюI. Автор волiс остерiгатися
претензiй на iстину. Просто спробував самотужки пройти iхнiми
слiдами. Запрошус до цього i вас.



ПвргдмtовА
Легенда розповiдае, що одного разу зiбралися воювати два на-

роди - вандiL,Iи та вiнiли. Звернулися вандirJ,Iи до Одина з прохан-
ням дарувати iM перемогу. Один сказав, що переможе той, кого BiH
першого побачить, визирнувши у BiKHo. Почули про це вiнiли й Bi-
дрядили свою королеву до Фрiгг - дружини Одина. Фрiгг поради-
ла чоловiкам-вiнiлам прийти вранцi до BiKHa головного аса Асгарда.
Тh, як на бiду, Bci чоловiки з племенi вiнiлiв саме були в походi. То-
лi Фрiгг запропонувала жiнкам обмотати обличчя cBoiM довгим во-
лоссям - i постати перед Одином. ThK вони й зробили. <Хто цi дов-
гобородi?> - запитав спросоння Один. <<Ось ти й дарував перемогу
тим, кого назвав)>, - вiдповiла Фрiгr Пiсля того вiнiлiв yci зна-пи як
лангобардiв.

Iсторiю цю ми розповiли з метою показати, як часто побачене на-
ми на власнi очi виявлясться зовсiм iншим i за назвою, i за змiстом.

II]о приховують вй нас товщi землi пй ногами i тисячi poKiB у
пам'ятi людства? IcTopй готiв, як i будь-якого iншого народу, спо-
творювzrлась - i навмисне, i випадково - протягом багатьох сто-
лiть. Спочатку згадки про готiв вилуч€чIи з церковних лiтописiв
через iхню apiaHcbKy, а вiдтак, <(€ретичну>> Bipy. Потiм - з етнополi-
тичних MipKyBaHb. Гiтлер у серединi )С( ст. оголосив нiмецький на-
род прямим нащадком готiв, хоч це повна нiсенiтниця, i взяв курс
на <вiдновлення iмперii Германарiха-ТЬодорiха>>. ВнаслЦок цього
поняття <<готи> - i як науковий факг, i як назва етносу - в Радянсь-
кому Союзi опинилося пiд забороною майже до 80-х рр. минулого
столiття, HaBiTb i тепер при словi <(готи)> (передусiм - у представни-
KiB молодшого поколiння) в уявi постають страшненькi ктlопцi й

l1



& Ю. Гlцпllко. Омрiяна краiнадiтей Одина

дiвчата в чорному вбраннi, з намальованими тiнями пiд очима, а не
воiни в латzrх i шоломах. Та й саме слово <<готика>> спантеличуе, ба-
гатьох. Хоча воно з'явилося в середнi вiки для найменування куль-
тури, що перодувiчIа культурi лоби Вiдродження, котра черпаJта
свою естетику в античностi. На думку творцiв доби Вйродження,
ця культура була <<варварською>>, <<готською>. Тож i виходить, що
намагаючись глибше з'ясувати для себе один iз найцiкавiших фено-
MeHiB icTopii, ми щоразу бачимо лише вiнiльських;лсiнок з обмота-
ними обличчями.

Немае жодних пiдстав стверджувати, що питання про готiв не
актуальне для сучасноi yKpaiHcbKoi icTopii та нйк не вIIливае на на-
ше сьогодення. Адже коли пiти за найсмiливiшими теорiями й виз-
нати, що легендарнi <<варяги>, запрошенi княжити на Pyci, були на-
щадками готiв, багато чого можна з'ясувати. Iсторична наука, на
щастя, не оперуе умовним способом дiеслiв i необгрунтованих тео-
рiй не приймае. Але;к е й, так би мовити, матерiальнi слйи. KpiM
знахйок черняхiвськоi культури i кримських IIоховань, стосовно
яких рке багато poKiB точаться суперечки - capMaTcbKi вони,
слов'янськi, хозарськi чи, може, чиiсь iще, - с цiлком однозначнi
готськi слйи в MoBi, якою розмовляють в YKpaiHi. Слово професору
Киiвського нацiона_llьного унiверситету iMeHi Тараса Шевченка Ко-
стянтиновi ТИщенку:

<,Вiд готiв е заrrозичення - u4uрuй, спрumнuй, rлей, ьiдомi в бiло-
руськiй, украiнськiй мовах, zше не вiдомi в росiйськiй, отже, ще не
icHyBa-llo тих дiалектiв, з яких вона потiм розвинулася. Що готизмiв
II-IV ст. в украiнськiй MoBi нччIежать TaKi запозичен}uI, як, скажiмо,
сrcло або rcоmел, i це ж разом iз технологiею, слiд розумiти, позичzulо-
ся. БлюOо, dоtuка,,смолdовнuця, бук, також Jиорква, за IТТевельовим,
вертоцрад - уже зникJIе в нас слово, zule в icTopii вiдоме. Уявiть собi,
що готським € слово хлiб, бо доти була тiльки украiнська каша, а
>сriб - це <,хляйбс,>. Що готських запозичень н€LтIежать i слова з фi-
HaHcoBoi сфери - u,!еляе, лuluок i лuхварr> . Костянтин Тищенко також
BBzDKa€, що з готськоi мови прийшли давня назва грошей - пiнязь,
назва вiйськовоi одиницi - dpyucuHa, а також слово хуdоuснurc,
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Передrчлом

Росiйська письменниця Олена Хаецька, уважно вивчаючи гот-
ську мову, що дiсталася нам вiд творця вйповЦного а-пфавiry епи-
скопа Ульфiли, виявvIла ще кiлька запозичень. Це - ociHb, робоmа,
роба.Чимало, як на такий начебто <<незначний вttлив>!

Звичайно, за Ti чотири столiття, що вi,ццйяють готiв вiд слов'ян,
на украiнських землях побувало стiльки народiв, якi залишили по
собi Голий степ, що було б нерозв€DкJIиво говорити про якусь нашу
етнiчну спорiдненiсть зi скандинавськими, iталiйським, iспансь-
ким, нiмецьким народами за посередництва готiв. Водночас, незва-
]каючи на те що iснування гобiтiв Щж.Толкiена е абсолютно cyMHiB-
ним, десятки тисяч людей у cBiTi пишаються тим, що живуть на
теренах мiфiчного Середзем'я, де нiбито вйбувалися TaKi цiкавi й
доленоснi для людства подii. ВЦтак iсторiя готiв (з якоi професор
Толкiен запозичив таки чимzчIо) тако;к гiдна зацiкавлення допитли-
вих голiв, гордостi в смiливих сорцях i радостi вiд причетностi до
Великоi icTopii у Bcix справжнiх патрiотiв cBoei землi.

*



Часмна I

ВЕгtиlulйпохIд

1. Сон Теодорiха
...Уже вп'яте тьмяне сонце пробилося крiзь хмари. Небесний

океан нагадував земний - TaKi caMi велетенськi cipi вали мчали не-
бом, розбризкуючи пiну аждо землi. Чи, може, це бризки океансь-
ких хвиль нескiнченним потоком падали на голови BoiHiB? Вiтрило
давно було зiрвано - ще два сходи сонця тому. BiTep i хвилi грали-
ся кораблем, i ця гра iM iще не набридла, ,Щень тому за борт змило
Брiульфа. Ще один доблесний воIн роздrлив учту з Вотаном за
мить до того, як посвiтлiло небо: величезна хвиля зiмкнула свою пi-
нисту п'ятiрню, й тiльки уламок випущеного з рук весла пролетiв
над гребцями - i зник за бортом, 3а столом Одина весло не пот-
рiбне...

Арунг знову i знову вдивлявся в далечiнь, коли корабель злiтав
на гребiнь водяноi гори, однак iнших кораблiв не бачив. Може, лиш
вони вцiлiли. .Щесь перед заходом сонця rypKiT океану змiнився: но-
вий звук нагадував ryпання молота Тора в небесах, так, нiби бог
безперестанку бив молотом об земну твердь. Арунг упiзнав цей
звук. l-J,e означало, u{о десь далеко гори води б'ються об камiння.
Об землю! За якусь мить гуркiт почули i гребцi, й воiни. TxHi облич-
чя, виснаженi битвою з океаном, розгладились i просвiтлiли. Хтось
HaBiTb заспiвав. l хоч BiTep вiдносив пiсню lryдись у далину, Bci зро-
зумiли, що битву майже виграно. Проте Арунг HaBiTb не усмiхнувся
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в ryсry бороду: BiH знав, що головне випробування наближаеться
разом Iз гуркотом хвиль,

3ненацька у свинцевiй iмлi попереду зблиснув спалах; збли-
снув - i вiдразу згас, коли корабель жбурнуло вниз, у чергову водя-
ну безодню. Арунгове серце глио ryпнуло в грудях: це було вогни-
ще. Отже, хтось уже дiстався таемничого Нового берега. BoiH
закричав, але BiTep заглушив його крик так само, як i пiсню. 3а мить,
здибившись у руках гребцiв, эламалися три весла з правого.борту.
Линви не втримали гребцiв, iTi зникли в пiтьмi. П'ятiрня хвилi забра-
ла iз собою ще шiстьох. Арунг знав iXHi iMeHa. BiH iще раз закричав,
але BiTep знову розбив його голос об стiни води. Арунг кричав що-
сили, та лише ryпання молота Тора сповнювало весь простiр мiж
земним i небесним океанами...

Теодорiх розплющив очi. Серце його билося, наче прошитий
стрiлою птах. Рукою BiH стискав горло, чоло вкривав пiт. Миттю
вохдь збагнув, що тривожний сон перервався. Запона шатра била-
ся на BiTpi. Полум'я смолоскипа малювало на нiй зловiснi руни. Зда-
леку виразно долинав rypKiT прибою.

Теодорiх накинув плащ i вийшов iз шатра. Охоронець при вхо-
дi запитально глянув вождевi в обличчя, побачив у його очах вiд-
чуженiсть нещодавнього сну - i заспокоiвся. .Щругий вартовий
дрiмав, поклавши меч на колiна. Почувши кроки володаря, BiH

здригнувся, меч упав йому з колiн i дзенькнув об KaMiHb. Теодорiх
пройшов повз нього, не озирнувшись на звук. У тишi вiзантiйсь-
кого палацу цей звук мiг кощтувати охоронцевi голови. Проте ту1
у степу, правила, якi панували в палацi, видавалися безглуздими.
Головне, щоб меч захистив правителя, а вже як його тримати -
не мае значення.

Теодорiх продовжував обходити табiр. Побачений сон сryрбував
його, Про страшний шлях свого народу через холодний океан BiH

чув неодноразово - йому розповiдали цю iсторiю, вплiтаючи iT в yci
легенди про cBiT. Але чому цей сон переслiдуе його в кожному похо-
дi? .Щобрий це знак чи поганий? Дiстався воевода Арунг до Нового
берега чи загинув у хвилях поблизу нього, подiбно до багатьох Boi-

*
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HiB iз трьох племен, якi вирушили у Великий похiд? На цi запитання
не мiг вiдповiсти HixTo: Hi константинопольськi церковники, Hi готсь-
Ki мудрецi, анiдруiд-ант, що його правитель завжди брав iз собою в

мандри.
Поринувши в задуму, вождь не помiтив, як останно багаття зни-

кло позаду. Лиш коли BiH вiдчув пiд мiцною шкiряною пiдошвою кре-
менистi камiнцi, а вдалинi у свiтлi мiсяця побачив сяяння велетенсь-
ких бiлих кам'яних брил, покинутих тут невiдомим народом,
Теодорiх, молодий вождь готського племенi, зупинився. Вдалинi,
там, де великий,Щанапр зустрiчався з Гiпанiсом, нурryвали хвилi. Зi
сходу на небо насунулася темна гряда: наближалася буря. На вiд-
cTaHi лету стрiли височiла cTiHa давнього MicTa еллiнiв. Складена з
сiрого каменю, вона закривала половину небосхилу. Колись давно
за цими стiнами було велике MicTo. Теодорiх знав, що за стiною
можна побачити будинки, оповитi кривими вуличками, зарослими
степовою травою, якi вели до cTiH храму, Чимало написiв на каменях
стiни правитель мiг прочитати сам, змiст деяких йому пояснилитов-
мачi. У прохолодних покоях константинопольського палацу сивочо-
лi мудрецi навчали його премудрощiв еллiнського письма. 3авдяки
ixHiM старанням син князя BapвapiB довiдався про багато дивовиж-
них речей. Та це MicTo до них не належало. Коли його славний пра-
дiд EpMaHapix прийшов сюди, MicTo мiняйл i ремiсникiв уже спорож-
нiло. Ti його мешканцi, що вцiлiли пiсля готських походiв i набiгiв
степовикiв-сарматiв, розраховуючи на милiсть переможцiв, пiдко-
рилися великому конунговi. Це були дивнi люди. Вони, хоч i розмо-
вляли еллiнською мовою, але вдягалися, як скiфи, i в ixHix обвiтре-
них, згрубiлих обличчях важко було розпiзнати еллiнськi риси.
3годом yci Ti люди загубилися в часi, рятуючись вiд нових господа-
piB цiеТ землi, чорноТ пошестi та голоду. Народ же EpMaHapixa пiшов
далi - в пошуках заповiтноТ краiни,

lззаду почулися обережнi кроки. Теодорiх знав, що за ним, на
вiддалi двадцяти KpoKiB, як TiHi рухалися охоронцi, щоб уберегти
вождя вiд лиха. А такоТ мрячноi ночi бiди могла завдати не тiльки
довга стрlла гуна.
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Кременистi камiнцi хрускотiли пiд ногами Манульфа, на прiз-
висько Громило, - старогодосвiдченого воТна, воеводи Теодорiхо-
вого вiйська. Громило ходив у походи ще з батьком Теодорiха - Ti-
удемиром, стояв поруч iз Аттiлою в Каталаунськiй битвi. BiH знав, як
упокорювати франкiвта cBeBiB, його воiни не раз зупиняли атаки ан-
TiB та герулiв, i HaBiTb блискавичнi наскоки вершникiв-степовикiв не
здатнi були похитнуги лав його бiйцiв. Пам'ятав воевода i боi з ryна-
ми - людьми без людськоi подоби, орди яких, мов та чорна хмара,
що заступила сонячне свiтло, сунули на пiвсвiту. lx боялися Bci, тiль-
ки не Манульф. Швидкоплиннi днi залишили Громиловi лише рани,
що болiли буремними ночами, та ще нескiнченнi оповiдi про славет-
Hi подвиги. Молодий правитель часто казав йому, що iх народ запа-
нуе над yciM вiдкритим для ока cBiToM, однак Громило знав, що це
лише додасть йому нових ран та нових легенд, Проте служив моло-
дому вождевi вiддано, як i його батьковi.

- Негостинний цей береr; - мовив Теодорiх, коли Манульф вий-
шов iз TiHi й зупинився перед правителем.

- Ти не гiсть ryг, володарю, - сказав Громило. - ТвоТ володiн-
ня розляглися на багато днiв довкола,

- Незабаром ми повернемося на землю наших батькiв. MeHi
знадобиться багато BoiHiB, - вiдповiв Теодорiх.

- Вони в тебе е, - сказав Громило.

- Нас чекае великий похiд, таких ранiше не бувмо, - промовив
вождь. - Я розмовляв iз базилевсом. Ми можемо пiти на лангобар-
дiв, у землю poMeiB. Повернри iмперii колишню славу.

- Новий похiд, нова здобич, - озвався Громило. - Твое вiйсь-
ко пiде за тобою, володарю,

Теодорiх помовчав, а тодi розповiв воеводi свiй сон, як coTHi ра-
зiв розказував його iншим. Старий воIн анiтрохи не збентежився й

розтлумачив цей сон по-своему..

- Багаття попереду - то добрий знак, володарю. Це означае,
що попереду або нашi чатовi, або ж ворожий табiр. Виходить, що
або ми будемо iсти м'ясо i пити меди, або встелимо свою дорогу во-

рожими кlстьми.

*

l7



,h Ю. Глlпuко. Омрiяна краiнадiтей Одина

Громило не боявся людей, lз ворогами BiH вступав у запеклий
поедиFlок, а своi остерiгалися його кругоi вдачi та важкоI руки. На-
багато бiльше ветерана лякали дивнi заграви в нiчному небi й бур-
мотiння жерцiв пiдкорених племен.

Теодорiха не вдовольнило тлумачення Манульфа, HixTo не вiдае
iстини. Але воlqдь вiдчував, як у присугностi свого вiрного, не раз по-
раненого, але нiким не переможеного воIна тривога кудись зникае.

- Мого коня осiдлано? - запитав BiH.

- Набли>r<аеться буря, володарю, - вiдповiв Громило. - Ми не
встигнемо виступити.

- Я поiду сам, - заспокоiв його вохдь.
Протяжний клич залунав над табором, розбудженим несподiва-

ною прогулянкою конунга. Вождь пересмикнув плечима, бо досвiт-
нiй BiTep пронизував до KicToK, загорнувся у вовняний плащ i твер-
дою ходою рушив до табору.

Небо на сходi засiрiло новим днем. Громило провiв княжий
загiн до caMoi дороги. 3вiдси, з кручi, Теодорiх окинув поглядом
примарнi у свiтлi сльотавого ранку стiни старого еллiнського Mi-
ста, глянув на збурену пiнистими гребенями воду - там, де
зливалися разом великий .Щанапр i Гiпанiс, кинув погляд на та-
бiр, що жеврiв вогнищами. Зиркнувши на свого воеводу, раптом
подумав про те, lло, можливо, BiH бiльше нiколи не побачить
цього степового простору, де в передсвiтанковому небi ранок
змагався з армiею подертих грозових хмар. l поскакав назу-
стрiч Великому походу.

Його KiHb, хоч i мав усього лише чотири ноги, немовби летiв сте-
повою дорогою, несучи в битву Одина - BoiHa з BoTHiB. .Що во>lдя вже
не долинали крики невдатного вартового, якого саме страчували...

Коли дверi усипальнi Теодорiха Великого, короля lталii, воло-
даря 3ахiдного та Схiдного Риму, впали пiд ударами сокир равен-
HcbKoi чернi, коли галаслива юрба розкидала його кiстки на чоти-
ри вiтри, а на площi загуло вогнище, в якому корчилися
пергаментнi листки книг Теодорiха з описами походiв i того дав-
нього незбагненного сну, Манульф на прiзвисько Громило давно
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перебував у Царствi Небесному, полiгши в однiй iз численних битв
у lллiрii. Тодi над cBiToM розгорявся цiлком iнший cBiTaHoK. CBiTa-
нок HoBoi доби,

2. Хтозна-коли, в дагIекiй lмперii...

Наприкiнцi II ст. Великий Рим не до жарту лихоманило. .Щоба
героiв, оспiваних у легендах, вочевидь, добiгала кiнця. Генiальний
Юлiй Щезар, непереможний Гней Помпей, красномовний Ifице-
рон, нестримний у тiлесних BTixax Ка.пiryла, злочинний Нерон,
який спалив Рим задля того, щоб улаштувати пишнудекорацiю для
свого виступу, давно вже спочивалиу сир|й землi, )ивучи лише в
пам'ятi мудрецiв та на пергаментi старовинних сувоiв. CBilKa кров
зi сходу ще не ринула в ск],Iеротичнi вени римськоi держави. Однак
наближення бурi вiдчували Bci. .Щержаву охопила загzшьна криза.
Саме цiй кризi приносиJIи в жертву все нових i нових iмператорiв,
низка яких промайнула за пiвсторiччя, не лишивши по собi жод-
них згадок; вони не повернули Риму його колишньоi величi. Махо-
вик кризи трохи сповiльнився за часiв правлiння iмператора.Щiо-
кпетiана, наприкiнцi III ст. До цього змiнилося чимillто владарiв,
zule вони так i не зумiли подолати кризу в iмперii, яка вже фактич-
но розкололася на захiдну та схИну частини. Iмператори Tiei доби
висувалися або армiею (i називалися <(солдатськимиr>), або сенатом
(i тодi ix називали <(сенатськими>). Кожна з цих полiтичних сил ма-
ла власнi погляди щодо устрою дер)€ви. Армiйськi функцiонери
очiIgrвали вй своiх висуванцiв змiцнення прикордонних армiй, що
для держави було, безумовно, важJIивим, але вкрай негативно
позначzчIося на ii внутрiшньому устроi. CeHaTcbKi висуванцi дбали
про добробут знатi й опiкувалися розбудовою MicT. Оскiльки втiлю-
вати обидвi державнi концепцii водночас було майже неможJIиво,
непопулярнi в Tiei чи iншоi фракцii правителi рйко вмирали своею
смертю. Вони ставали jкертвами державних переворотiв, що вИбу-
вЕuIися з rrевною перiодичнiстю. А доки найвищi верстви суспiль-

*
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ства захошювzUIися полlтичними 1грами, економlка rмперlr зане-
падччIа.

У копальнях невпинно знижувався видобlток дорогоцiнних ме-
талiв, занепадiшо сiльське господарство. I-{e призвело до того, що в
окреслений перiод (II-III ст. Ц:h.) влада звulжIтIася на вЦчайдуш-
ний крок i девальвувiLла грошовi вiдносини. З приходом кожного
нового iмператора срiбнi монети мiстили дедалi менше срiбла (cpi-
бло замiнювччlося мlддю). ThK само бiднiшали на номiнальний ме-
тал i золотi монети. Причинами жалюгiдного занепаду Риму були
аж нiяк не розпуста знатi, як прийнято вважати, а значно глибшi
процеси: рiзке зменшення чисельностi рабiв i взагалi споконвiчно-
го римського населеннjI, яке поступово замiнили вихЦцi зi Сходу,
нестача робочих рук, падiння культури виробництва, мЬкусобнi вiй-
ни гегемонiв провiнцiй, а також послаблення ролi сенату у вирi-
шеннi державних питань. <сУ ceHaTi зЕчIишилося м€чIо представникiв
старих родЬ, i кiлькiсть сенаторiв-iталiкiв у III ст. коливалася мiж
З5 i 40%, уродкенцiв ГаJIлii та Iспанii було вй 8 до 9Vo, решта були
вихИцями зi Сходу або з Африки, яка стала на той час основною
житницею iмперii та краiною великого iмператорського i приватно-
го землеволодiння. Iнтереси провiнцiй були для них на першому
мiсцi, а в провiнцiях - iнтереси iхнього класу,>l.

Водночас iмперiю з пiвнiчного сходу постiйно атакув:чrи IuIeMo-
на, якi значно змiцнiли, - потенцiйно нове населеннrI €вропи.
Завдавми римлянам кlIопоту союз германських I1пемен - aulaMa-
HiB, лангобардiв, франкiв, caKciB, - та численнi схiднi сусiди: фра-
кiйцi, свеви, даки, анти й алани.

Агонiзуюча пiзньоантична державнiсть потребува-па cBirKoi кро-
Bi. I ось з'явився новий народ.

I IIIIпаермоп Е.М.История Европы. - Т l. - Ч. 2.
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Часмна I. Великий похiд
*

З. Перший Великий похiд

Як пише Йордан, <(на просторах пiвнiчного океану лежить вели-
кий ocTpiB, що назива€ться Скандза, подiбний до лимонного лист-
ка, з вигнутими краями, видовжений i заокруглений. Про нього ж
повiдомляе i Помпонiй Мела, стверджуючи, що Скандза розташо-
вана у Коданськiй затоцi моря та що ii береги омива€ океан.

Скандза лежить навпроти рiчки Вiстули [Вiсли], яка, народив-
шись у Сарматських горах [Карпатах] , впадас у пiвнiчний океан
трьома рукавами, що ix видно з боку Скандзи, розмежовуючи Hi-
меччину i Скiфiю.

На сходi Скандзи е надзвичайно велике, заглиблене в земну ку-
лю озеро, звИки рiчка Вагi, нуртуючи хвилями, виверга€ться, наче
якесь trородjкення черева, в океан. Iз заходу Скандза оточена вели-
чезним морем, з пiвночi ж ii охоrrлю€ недостуIIний цтя rrIIавання
широчезний океан, з якого, наче якась випростана рука, }творю-
еться Германське море, витягнуте на кштztJIт затоки,>2.

Ото й усе, що готський iсторик написав про мiсце, звiдки, як
вважччIося, прийшов його народ. Звичайно, найпростiше було б
оголосити та€мничою землею Скандинавський пiвострiв, а надто
якщо прийняти сучасне написання слова Сrcанdза як Skanja. Пiво-
cTpiB цей надто великий, щоб претендувати на звання колиски сла-
ветного народу. Клiмат там справдi доволi суворий, чим можна по-
яснити причину переселення цього народу в теплiшi Kpai. Проте
така чудова теорй мае icToTHy незрl"rнiсть. OcTpiB Скандза, якщо
вiрити Йордановi, описано ще Птолемеем - вiдомим грецьким гео-
графом. У Ti часи географи ставилися до cBoei працi надзвичайно
сумлiнно, вiдтак максимzшьно точно зображували вiдкритi землi.
Тож, rrам'ятаючи, що в часи Птолемея був вйомий Каспiй, припу-
скати, нiби греки могли переплутати ocTpiB з пiвостровом було б
необережно; так i дивись, за неповагу до еллiнiв у нечестивця влу-

2 Йорdан. Get. - С. 16, 17
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ф Ю. Глушко. Омрiяна краiнадiтей Одина

чить Зевсова блискавка. Нинi у Балтiйському Mopi е тiльки один ос-
TpiB, який бiльш-менш вiдповiдае опису давнiх географiв. I нази-
ваеться BiH Готланд. OcTpiB цей розлогий. Щостатньо вiддалений вiд
материка, аби подорож через море ввiйшла в yci легенди як Вели-
кий похй. Своiми обрисами BiH теж цiлком вiдповiдае опису.
З огляду на Bйc}THicTb кращоi Bepcii, бiльшiсть дослЦникiв icTopii
ввalкають батькiвщиною готiв сайе Готланд, та й назва ця - ще й у
наявному KoHTeKcTi - промовляе сама за себе.

Проте, якщо виходити з MipKyBaHb здорового глузду, найпевнiше,
батькiвщиною готiв була Скандинавiя. Йордан однозначно описуе
полярнi день та нiч: <.Посеред лiта сорок днiв i сорок ночей тривае
безперервне свiтло, а взимку протягом Toi caMoi кiлькостi днiв i но-
чей плем'я це не знае ясного свiтла. Чому то так? Тому що в довшi днi
люди бачать, як сонце поверта€ться на схiд небокраем неба; а в ко-
ротшi днi його в них видно не так, але iнакше, тому що воно прохо-
дить через пiвденнi знаки; нам здаеться, що сонце пiдiймаеться зни-
зу, а iM, як розповiдають, - tцо воно йде довкола краечком землir>3.

Йордан же згаду€ про ппемена з острова Скандза: <,Yci вони живуть
по-звiриному у висiчених скелях, нiби у фортецях>+. IJей опис нага-
дуе фiорди Норвегii або шхери Швецii на узбереюкi Ботнiчноi зато-
ки. До того ж, за свiдченням Йордана, чимztJто племен з острова на-
лагодили постiйнi зв'язки з материком, що теж, хоч i непрямо,
свiдчить на користь Teopii пiвострова. Народ готiв мiг вирушити в до-
роry через океан, щоби дiстатися материка найкоротшим шJuIхом -
а отже, iз найменшими втратами. Зауважимо, що в Ti часи туризм за*

дIя розваги був не надто поширений: усе, що роблшося, мусило бlти
доцiльним, тобто здiйснювалося rrlляхом найпленших втрат.

@ ще одна теорiя, що оповiдае про ocTpiB, загублений у Пiвнiч-
ному oKeaнi, з якого нiбито йвисадилися на берег люди, надiленi
небаченою на цих землях цивiлiзованiстю. Ще дуке нагадуе мiф про
Атлантиду; щоправда, батькiвщина атлантiв, на думку Платона,

3Иорdан. Get. - С. 19,20.
а Там само. - С.2з.
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*Частина I. Великий похiд

Човен з болотяноi знахйки. Нюдам, Шлезвiп
[овэлсuна 2З м, ulupuHa 3,5 lvt. ТЬннаж 7,8 m п"пюс 1 m баласmу. Вimрuл лпа u4о?.]lu не мала,
Розрахована на 45 чоловirc, з Hux 30 веслярiв. ПобуOована з суцiльнuх сосновuх 0оч,цок. За
dенdрохронолоziею, 0ерева булu зрубанi блuзько 320 р. Хоча човен збуdовано значно пiзнiше
експеdttцii' Берuzа, не вuключено, uцo i в I сm. zomu корuсmувалuся поOiбнuмu човнаl|уlu

мiстилася в oKeaнi поблизу Гiбралтарсьцоi протоки (якоi в той час
iще могли й не знати). Побутуе теорiя, нiбито Британськi острови е

уламками гiгантського острова, якi лишилися на плаву. .Що речi,
Йордан починае свою оtlовiдь з опису... саме Британських ocTpoBiв.

Щля допитливого дослИника це слушний привiд виявити cBoi де-
дуктивнi здiбностi пИ час ана,,Iiзу суперечливих iсторичних вИомо-
стей старовини,

Ми ж зупинимося на <<балтiйськiй> Bepcii. Незалежно вiд того, з

якоi частини с}ходолу готи потрапили в пiвнiчну €вропу, згадки
про Балтiйське (за деякими джерелами - Сарматське) море зали-
шаються у переказах цього народу протягом багатьох столiть.

З острова Скандза готи потрапили на материк на трьох суднах5.
Легковажно було б припускати, що люди з трьох кораблiв (хай на-
BiTb i 200 чоловiк) у вИносно нетривалий час завоювали землi вiд
Балтики i до Дону. Вiдтак, поза c},ълHiBoM, iдеться про трое племен.
Iсторiя зберегла ixHi назви. Одним iз племен були остроготи, дру-
гим - везиготи. фете судно, змагаючись зi штормом, затримzUIося
в дорозi, i Його <<пасажири>> дiстали назву гепiди, тобто <(ледарi)>.

У €вропу влилася нова кров.

5 Иорdан. Get. - С.95.
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,ii Ю. Глушко. Омрiяна краiнадiтей Одина

4. Уперед, до заповiтноТ краiни Ойrlrм!

Нове плем'я через океан BiB iхнiй вощць Бериг6. Про iснування
цього rшеменi до початку другого Великого походу мaцо що вiдомо.
Впевнено можна ствердкувати хiба те, що роки, потрiбнi для утвер-
дження нового народу на новiй землi, минули у безнастачних вiй-
нах за мiсце пiд блiдим пiвнiчним сонцем. Прибалтiйську терито-
рiю населяли численнi племена, тож готiв вони зустрiли аж нiяк
не з розпростертими обiймами. Що перенаселеностi та, вiдповiдно,
нестачi pecypciB (насамперед, 'iжi) додався ще один чинник: знову
похолодaulо. Колишня батькiвщина готiв i зовсiм вкрилася льодом.
<,А ще розповiдають, що коли замерзле море переходять вовки, то
внаслiдок сильного морозу, вони втрачають зiр. Тhким чином, ця
земля не тiльки негостинна для людей, а й жорстока HaBiTb для звi-
piB [...] Через страшний холод там нйе не можна знайти медонос-
ного рою бджiл>7.

Аби не втратити IuIем'я повнiстю, вождь готЬ Фiлiмер пйняв свiй
народ у новий Великий похй. Фiлiмер був п'ятим конунгом готiв.

У готiв вiлцавна побутувала легенда про KpaiHy Ойум, де немае
холоду й iмлистих болiц де безкрайнiми пасовищами блукають си-
Ti стада, де земля дае по два врожаi за лiто, а зеленi луки омивають-
ся теплими рiчками, де дерева в лiсi сягають неба i тiльки лiсовий
звiр чигае у пошуках здобичi, де великий народ врештi-решт вИ-
найде щастя. I десниця Фiлiмера вказувала у бiк краiни Ойlм.

Щороги назад не було. Вощць наказав спчLIIити селища, забити
худобу й узяти з собою тiльки те, без чого неможливо вижити в по-
ходi. I численний народ рушив на пiвденний схiд.

Iттлях готiв у Скiфiю - тобто в нашi краi - описано Йорданом
також дуjке скупо: мабуть, iсторик брав вiдомостi iз саг про пересе-
лення народу з пiвнiчних берегiв. Наприклад, оповiдь про величез-

6 Йорdан, Get. - С 95.
7 Там само. -с. 19, 20
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*Часмна I. Вапикий похiд

Зображення гребних човнЬ на рунiчному KaMeHi. OcTpiB IЬтланл.
Моэrcлuво, mак само своео часу було зобраlrcено похi0 Берuzа

ний мiсц споруджений готаЙи для подоланшI непрохйного болота,
яке заступило iM шлях. Ось що пише сам Йордан: <<Фiлiмер, з€lхо-
пившись великим достатком цих земель, переправив туди полови-
ну вiЙська, пiсля чого, як розповИають, мiсц перекинутиЙ через pi-
ку, остаточно зламався, так що Hixтo бiльше не мав змоги aнi пiти,
aHi повернутися. Кажуть, що ця мiqцевiсть замкFгута, оточена боло-
тами з трясовинами, а рiчка вирувiчIа чорториями; таким чином,
сама природа зробила Ii недоступною, по€днавши одне й друге>В.

Саме час звернутися до географii. Якщо взяти за iстину те, що
готи йшли вй рiчки Вiсли, то, аби дiстатися наших земель, вони ма-
ли б обрати один iз двох можJIивих шляхiв (подаемо тут сучаснi гео-
графiчнi назви): перший - лiвим берегом Вiсли, через Польщу,
Словаччину, Угорщину та Румунiю; другий - правим берегом Bi-
сли, через Польщу i Бiлорусь. На користь другоi Bepcii свйчить те,
що якби готи рушили першим пшяхом, то, не повертаючи на схiд,
дiсталися б Понту Евксинського в Iллiрii (Болгарiя, Туреччина).
Повернувши ж на схiд, вони мусили б перетггуги три великi рiчки -
Данубiй (Щунай) у середнiй течii, .Щанастр (Днiстер) i Гiпанiс (Пiв-
денний Буг).

s ЙорОан. Get. - С.27
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,h Ю. Гцплко, Омрiяна краiнадiтей Одина

KpaiHa Ойум сьогодн'l. Сучасне фоmо

Жоднiй iз цих визначних подiй не знайшлося мiсця в давнiх са-
гах. HaToMicTb там iдеться про велике, поросле лiсом болото, що
його плем'я форсувало за допомогою якогось <<мосту>>. Як вiдомо,
бiля витокiв !есни, на територii cyracHoi Бiлорусi, ще й тепер е ве-
ликий болотяний лiсовий масив. .Що того ж на шляху ймовiрного
tIвосування готiв - у Брестськiй областi Бiлорусi, у Волинськiй та
Рiвненськiй областях Украiни - виявлено слйи вельбарськоi куль-
тури, що свiдчать про присутнiсть на згаданих теренах германських
IuIeMeH. I_{e пояснюе й вiдсутнiсть згадок про iншi рiчки в цьому ре-
гiонi: готи пройшли значно пiвнiчнiше вiд ixHix витокiв.

Шлях через придеснянськi драговини видався драматичним.
З великими труднощами, зuчIишивши частину племенi на iншому
березi через <(остаточно зламаниЙ MicTr>, готи дiсталися територii су-
часноi Украiни.

Разом з тим перекладач i редактор Йорданових оповiдей
€. Скржинська, точку зору якоi щодо готського питаннrI взято за офi-
цiйну, вважае, що готи на своему rrшл(у переправиJIися через.Щнiпро:

zб



Частина L Великий похiд

Iсторrтчна ситуацiя середини I ст. н. д. за даними писемних джерел та археологll

<Беруrи до уваги, що Йордан повторю€ повiдомлення, нiбито
готи з Фiлiмером жили в Скiфii бйя Меотiди, природно припусти-
ти, шдо вони перетнули,Щнiпро, тим бiльше, що частина готського
гшеменi пройпша в Тhвриду. Важче погодитися з припущенням, на-
чебто готи перетнули Прип'ять i подолми Пiнськi болота, a,-Ie вод.--

ночас у ixHix переказах немае ,(одноi згадки про таку велику подiю,
як перехiд через.Щнiпро (а його вони перетнули поза всяким cplHi-
вом, оскiльки просунулися аждо Криму). Найбiльш вiрогiдним ви-
да€ться пiд готською краiною <,ОЙум,>, яку Йордан називае <.омрiя-
ною землею>>, розумiти стародавню грецьку Гiлею на лiвому березi
нижнього Днiпра та днiпровського лиману. Hylaea згадувалася ще
Геродотом9, якиft зазначав, Iцо на схiд вiд Борисфена на единiй

0 [ив,. ГероOоm. История. -Т,4. - С. 18, 19, 21,55,76
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дiлянцi всього пiвнiчного приазовського й причорноморського уз-
бережжя розлягався дивовижний лiсlO. Ширину цього лiсового ма-
сиву в пiвнiчному напрямку можна визначити в 40 км, довжину iз
заходу на схiд - у 140 км. Нинi там розкинувся степ, zl,]Ie за часiв ан-
тичностi, в середнi вiки та ще HaBiTb у ХИII ст. там стояв густий Mi-
шаний лiс. Готи, якi переходили через Щнiпро з великими трудно-
щами, долаючи болота, могли перетнуги його в якомусь мiсцi
навпроти Гiлеi; там, де вздовж лiвого берега Щнiпра, iнодi зливаю-
чись iз ним, тече рiчка Конка. Можливо, це була мiсцевiсть так зва-
ного Великого Лугу, де незлiченнi протоки й мiлкi озерця ),,Iворю-
ють велике болото. Подолавши його (може, десь поблизу сучасних
Берислава.та Каховки?), готи дiстали змогу податися на пiвдень, до
Перекопу. Можливо, вони перейшли через flнiпро нижче, €l,,Ie, зно-
ву ж таки, не могли оминути Конку: <у своiй течii вона дробиться на
безлiч ocTpoBiB i на так званi плавнi, якi ще й дотепер вкритi майже
суцiльним лiсом...>1 l.

та залишмо встановлення iстини стосовно цього питання май-
бутнiм дослйникам. Так чи iнакше, готське плем'я роздiлилося на
двi частини. Одна осiла у звичних дрiм}^rих лiсах, а друга вийшла на
околицю приднiпровського Лiсостепу.

IJю теорiю - зовнi привабливу i струнку - можна прийняти
лише частково. Уявiть собi: народ, призвичасний до життя в лiсах,
маючи вiдповйний спосiб життя i ведення господарства, раптом iде

у степ - цiлком незвичне житт€ве середовище. Найбiльша незруч-
HicTb життя в степу - лостiйна нестача води, i це змушувало наро-
ди, схильнi до осiлого способу життя, оселятися вздовж берегiв pi-
чок або жити на межi лiсу, багатого на струмки та джерела.
У Великий похй, як уже зазначztлося, готи пiшли BciM народом,
позбувшись можливостi повернутися. Вони взяли в похй др}Dкин,
дiтей, домашн€ начиння, худобу. Судячи з усього, вони гнzulи з со-

1О !ив: Героdоm. История. - Т 4. - С l8.
|| 3абелuн И. Е.Заметка одревностиДнепровского Олешья. - С. 1-3; Иорdан.Gеl. //

Е. Ч. Скржинская. - Ком. 68.
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бою кiз або овець, а Ti надзвичайно сповiльнюють просування лiсо-
вими масивами. Готськi воiни були навченi вести бiй лише в лiсi,
тож в р{овах степу'tхня величезна BauIKa вiдразу обеззброюваJIася.
ТЬму резонно припустити, що переселенцi рухалися кордоном лiсо-
степовоi зони, обможеноi правим берегом.Щнiпра. За.Щнiпром, аж
до самого Меотiйського озера (Азовського моря), розJuIгався степ,
у Ti часи геть непридатний дIя життя лiсового племенi. KpiM того, е

ще одне парадоксальне свiдчення. Побугу€ думка, що готський на-
род лишив по собi безлiч археологiчних пам'яток, об'еднаних по-
няттям <{черняхiвська культл)а>>. I на KapTi черняхiвських пам'яток
Нащцнiпрянщини чiтко видно, що практично Bci вони розташованi
на lтравому березi !нiпра. На лiвому березi майже немае слiдiв пе-
ребування людей описуваноi доби. Проте ареzш чернякiвськоi куль-
тури простираеться zш( до Сiверського Донця. Очевидно, поселен-
ня, що виникли в приазовських степах, були або впливом
населення черняхiвськоi культури, яке розселилося заЩнiпром, або
ж мiграцiя вЦбулася пiзнiше, коли готи вже освоjлисяна нових зе-
млях. I взагалi, черняхiвська культура не е прямою спадкоемицею
культур Пiвнiчноi €вропи. У ii формуваннi брали ylacTb i скiфсько-
capMaTcbKi племена, i слов'яни (на пЬночi ареалу), i фракiйцi (на
пiвденному заходi). Тому готiв можна назвати каталiзаторами ро-
звитку цiеi культури, однак а;к нiяк не €диними ii представниками.
Про те, як готи зрештою опиниJIися у Приазов'i та Криму, ми також
докJIадно розкaDкемо.

5. Пiдкорення Скiфii

Пiсля багатьох мiсяцiв тяжкого походу, позначеного загибеллю
одногUIемiнникiв, постiйними сутичками з iншими rrпеменами, пе-
ред готами вiдкрилося зелене море Великого Луry. Широка заплава

Щнiпра, в якiй рiчка роздiлялася на кiлька pyKaBiB, утворюючи ве-
ликi лiсистi острови i зустрiчаючись на лiвому березi з рiчкою Кон-
кою, що змijлася серед непрохiдних плавнiв, видалася переселен-
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цям справжнiм расм, Саме такою вони й уявляли заповiтну землю
Ойум, що в перекладi означае <<повноводаr>. Води рiчок та озер були
багатi на рибу, а сповненi пташиним спiвом лiси - дичиною. BiTep
погойдував густi трави на соковитих луках. Високий берег якнай-
краще пiдходив для органiзацii дозорiв, а непрохiднi драговини на
протилежному, лiвому, березi надiйно захищiши вiд небажаних го-
стей зi Степу. Мудрецi дiйшли висновку, що пророцтво збулося.

Як i на балтiйському узбережжi, новий народ туг зустрiли не-
приязно. Перша велика битва готiв вiдбулася <(невдовзi пiсля при-
буття> з народом, на iм'я <<спали>>. Спали, або ж <,спалеir>, були опи-
caHi ще Плiнiем. Так BiH називав це гUIем'я, котре жило на землях,
прилеглих до TaHaicy (Дону). Iнший римський iсторик, flрокопiй,
лiбрав для цього народу назву <<спори>. Проте iJ можна було б ухи-
ти стосовно будь-якого з племен Скiфii, оскiльки слово спорu спо-
рiднене з грецьким i означае <rрозсiяний, розкиданий,>. Можна до-
сить упевнено стверджувати, що таемничими <(спZLIIами)> були
слов'янськi племена aHTiB i склавенiв, якi в II ст. населяJIи територii
Надднiпрянщини й Задонщини.

Так пiвнiчний народ зустрiвся зi споконвiчними мешканцями
цiеi землi, - на думку офiцiйноi науки, нашими предками. Колись
давно на цих землях жили скiфи, якi, KpiM численних курганiв на
мiсцях великих битв, залишили значний генетичний спадок прото-
слов'янським ILпeMeHaM. Проте бойове мистецтво непереможного
степового народу, очевидно, було спа:lам невИоме, тому що новий
народ взяв над ними гору. У тiй битвi готи багатьох убили, багатьох

узяJIи в полон, перетворивши на cBoix рабiв. Невiльникiв у госпо-
дарському ycTpoi готiв видiляли родинам <,для роботи,>. Вони жили в

домi разом iз своiми власниками, якi господарювали спiльно з ними.
I хоча раби були пiдневiльними, 'ix можна було викупити, атакож, за
бажанням, звiльнити, а рабиню прийняти в сiм'ю як нz1,IIожницю чи
HaBiTb як <<основну> др}Dlшну - MaTip продовжрачiв ролу. Такий
уюlад життя пiвнiчного народу докорiнно вiдрiзнявся вiд грецького
чи римського, якi мiсцевому населенню були добре знайомi. Що то-
го ж, за свйченням Тацита, у скандинавсьIаIх племен iснувала сро-
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ра заборона на укладання шлюбiв усерединi одного роду. ТЬму но-
вий народ був достатньо вйкритим, аби будувати родиннi союзи з
тубiльцями, а ними були переважно capмaTcbKi племена.

Небагато часу пiшло на облаштlъання великого народу на новiй
землi. Незабаром селища оповились димами домашнiх вогнищ,
запрацюваJIи гончарнi круги у майстернях, загупzL.Iи молоти в ктз-
нях, заколосився ячмiнь на вiдвойованих у лiсу полях, а на пасови-
ща вийшли отари овець. Але передовi загони готських BoiHiB, зали-
шаючи iдилiю мирного життя своТм ролинам. все далi й далi
просувzl,,Iися у незнанi простори землi Ойум, безстрашно воюючи з

будь-яким ворогом на своему шляху. Наприкiнцi II ст. готи познай-
омилися i з грецькою культурою. Та частина народу, яка не перей-
шла через легендарне болото, - оскiльки зруйнувався мiсц - про-
довжувала рухатися на пiвдень. Щiставшися низин у гирлi Гiпанiса
(Пiвленного Бугу), цi готи натрапили на слiди колишньоТ величi
невйомого народу. фецьке торгове MicTo Ольвй, розташоване у
стратегiчно ва;кJIивому мiсцi злиття Гiпанiса та Борисфена (Щнi-
пра), було важJIивим центром цивiлiзацii на теренах Надднiпрян-
щини. Тут пролягали жвавi торговельнi шляхи, тlт Степ стикався з

Римом. Вiлли заможних мешканцiв Ольвii, збудованi з бiлого каме-
ня, оточувzчIи вигин берега. Mbк ними лабiринтом вилися вулички,
спрямованi вгору, до храму, Пристань обступили ремiсничi май-
cTepHi та комори. flo cTiH храму на схйному схилi тулилися халупи
бiдноти. Обробленi поля, оливковi гаi, ситi череди та отари на пасо-
вищах - усе тут нагадувало err,riHaM iхню далеку батькiвщину.

Не пiдкоренi греками скiфи дозволили будувати еллiнськi MicTa
на cBoix територiях, оскiльки були надзвичайно зацiкавленi в тор-
гiвлi. Побутуе гiпотезз, що славнозвiснi скiфськi прикраси, якi й
дотепер приголомшують витонченою роботою, нiбито невластивою
кочовому народовi, були виготовленi грецькими майстрами на
замовлення скiфських вождiв. Тривале спiвiснування вихiдцiв з Mi-
лета зi степовим плем'ям спричинило появу нового народу. На мо-
мент приходу готiв до Ольвii fi населяли люди, якi розмовляли ел-
лiнською мовою i поклонялися еллiнським богам. Однак cBoiM
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виглядом цi люди нагадувЕчIи скiфiв. IMoBipHo, Ольвiя вже тодi пе-
режив,uIа занепад, i прихй нового народу прискорив п падiння. Тh-
ка сама доля спiткала ще одне велике грецьке MicTo у гирлi,Щону -
ThHaic, оскiльки пiсля готськоi навали згадки про нього зникають iз
xpoHiK. Готи досягли TaHaica. Йордан, услИ за своiми попередника-
ми, неодноразово згаду€ його як <<межу €вропи>l2.

ПЦ проводом вощця Фiлiмера готи перетинають,Щнiпро (мо-
жJIиво, в районi Веrfuкого Луry, можrrиво, в гирлi судноIuIавного

.Щнiпра, бiля острова Хортиця; археологiчних пйтвердкень цього
переходу наразi немае) i, здiйснивши набiг через степ, дiстаються
Меотiйського озера (Азовського моря) та Криму. Навряд чи це свЦ-
чення Йордана можна ввЕDкати достовiрним, оскiльки, з огляду на
вже зазначенi причини, непристосований до життя в степу народ
мусив би не один piK призвиIIаюватися до нових р{ов життя. Тому,
найпевнiше, цей похй вiдбувся набагато пiзнiше, i навряд чи за
життя Фiлiмера. Ймовiрно також, що й саме iснування Фiлiмера
бiльше тяжiе до сфери мiфiв, Hirc до реrrльних iсторичних фактiв.
Вiдсутнiсть на лiвому березi Щнiпра черняхiвських (не виюIючено,
готських) поселень може свйчити про те, що похiд у степ вiдбував-
ся в режимi марш-кидка частини племенi (найпевнiше, то було
вiйсько). При цьому готи не облаштовувЕLпи поселень на тривалий
TepMiH. KpiM того, у багатьох джерелах перiоду пiзньоi античностi
готiв, протослов'янськi племена i степовикiв названо скiфами - за
мiсцем поширення. I через цю IIJтутанину в назвах чимul,,Iо подiй з

icTopii рiзних IuIeMeH приписують то одному, то iншому народовi.
Зокрема Йороur, припису€ готам вiйни з египетським царем Весо-
зисом та перським царем.Щарiем, а жiнок iз племенi готiв називае
амазонками, що, як вiдомо, е елементом скiфськоi icTopii. Тому пе-
рехiд готiв через степ оповито серпанком невизначеностi. Не ви-
кJIикае cyMHiBiB лиш одне: в Криму готи все ж таки опинилися, i
згадки про HI,D( траIIJrIються аж до XV ст, вюIючно. Також вИомо
чимало свiдчень зухвалого походу готiв у Боспорське царство

|2 Йорdан. Get. - С.45
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Карта поширення пам'яток черняхiвськоi культури (за О. Гей).
Чimко вuOно зону пороlrcнечi у безлiсiй сmеповiй смузi, яка моела б слуеуваmu зоною,

що вiOdiлма лiсовtlх eomiB-mepBiHeiB Bid сmеповuх zоmiв-еревmунеiв

(тепер це район Керченськоi протоки). Тодi готи витребували в гре-
KiB флот, вторглися в МмуАзiю, зzlхоIIивши, зокрема, MicTo фапе-
зунд (нинi Трабзон, Туреччина). Ъ цi дiяння безстрашного гrлеменi
нaчIежать yJKe до пiзнiших часiв - до середини III ст. -}+.д. ' .

*
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6. кНайIращi з-помDк BapBapiBD

фецький фiлософ i письменник Щiон Хризостом (I-II ст, н.д.)
у сво€му TBopi <,Гетикаr>, вiдомому нам лише за цитатами з нього iH-
ших aBTopiB, вiдгукуеться про готiв вельми cxBzulbнo. I]e пiдтвер-
дкують його слова у викладi Йорлана:

<.З-помiж ycix BapBapiB готи зав>кди були чи не найосвiченiши-
ми, Mzulo не рiвними грекам>; <{яким було, питаю я, задоволення,
коли найвiдважнiшi з мужiв, маючи короткий перепочинок вй
вiйськових справ, засвоювzчIи фiлософське вчення? I ти мiг бачи-
ти, як один дослiджуе положення неба, а iнший - природу трав i
чагарникiв; ще iнший спостерiгае доростання до повнi та спад
Мiсяця, а той - роботу Сонця й те, як пйхопленi обертанням вид-
нокола вертаються на захiд Ti [свiтила], що линуть до сходу, пере-
почивши За Встановленим Закономrrl3.

Зрозумiлим е бажання лiтописця icTopii свого народу пiдкре-
слити його щонайкращi риси. Але HaBiTb iдучи за цiею логiкою,
варто визнати, що народ, позначений такою видатною подiею, як
Великий похiд через море, подолав пiв €вропи, не мiг бути диким
i неосвiченим. Адже це звершення потребувало надзвичайних
знань та BMiHb. KpiM того, це ж саме вони, готи, принесли в дикий
Степ найцiннiший зi cBoix набуткiв, а саме - писемнiсть. На вiд-
MiHy вiд грецького письма, яке cT€ulo частково основою кирилицi,
готське письмо було рунiчним. Готи зЕlJIишали рунiчнi написи на
зброi та керамiцi. Володiючи писемнiстю (з допомогою перекJIада-
чiв-товмачiв - HaBiTb у письмовому виглядi), вони спiлкувалися iз
греками та ромеями, якi дуже переймалися присутнiстю на сходi
великого й значно органiзованiшого вiд решти сусiдiв варварсько-
го племенi, котре полонило чималi землi та мчrло потужне вiйсько.
Археологiчнi розкопки на територii Надднiпрянщини засвiдчують
наявнiсть в оселях готiв грецького посуду, доправленого iз Вiзантii.

|З ЙорОан. Get. - С. 70.
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KpiM того, написи грецькою мовою на посудi побiчно свИчать ще
й про те, що готи володiли i грецькою писемнiстю.

Як i кожен народ, що активно розвива€ться, готи були надзви-
чайно допитливими й жадiбно вбирали Bci знання вй cBoix cycИiB.
Готськi правитслi й суддi (мудрецi) у III ст. добре знrLпися на фiло-
софii й формулювми настанови своему народовi вйповiдно до
римськоТ науки. <Римський слiд> трагшяеться i в готськiй догунсь-
кiй керамiцi та зброi.

Вiдповiднi змiни стосувil,,Iись i BipyBaHb готiв. .Щавня Bipa бать-
KiB, уособлена пантеоном скандинавських богiв, повiльно поступа-
лася мiсцем поктrонiнню матерiмьним рукотворним i природним
об'ектам, якi присвячувirлися тому чи iншому божеству. Тhкий спо-
сiб покltонiння було запозичено в сусiднiх rrпемен. Ще могли бути,
наприюIад, священний дуб або меч, закопаний у землю. Йордан
описуе поrсrонiння готiв Марсу (хоч, очевидно, все-таки BoTaHoBi,
Одину), супроводжране людськими жертвоприношеннrlr"t+. Що-
до цього виникае cyMHiB, адже на той час у Римi вже понад сто ро-
KiB iснувало християнство, i нова Bipa в €диного Бога не могла не
вплинути на народ, що мав найтiснiшi контакти з ромеями. У IV ст.
християнство прийrrrло до готiв за посередництва каппадокiйця,
внука рабiв, епископа Ульфiли, який активно проповiдував це
вчення в його apiaHcbKoMy BapiaHTi й уславився перекJIадом Свято-
го Письма мовою готiв. I_{я книга, так званий <,,Срiбний кодекс>,
збереглася до наших днiв i дtulа змоry сюIасти уявлення про мову
готiв. Святе Письмо в перекладi Ульфiли тривмий час було дкере-
лом Слова Божого для Bcix варварських племен €вропи. BTiM, по-
cTaTi Ульфiли та його MicioHepcbKiй дiяльностi буде присвячено
окремий роздiл.

{,
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7. Першi пiдgrмки

Отже, пiдсумовуючи Bci розрiзненi й доволi неточнi вiдомостi
про вторгнення готiв на територiю cyracHoi €вропи, а трохи згодом
i нашоi краiни, можна стисло окреслити ocHoBHi положення <ран-
ньоготськоi> Teopii.

Готи - плем'я (або союз племен)
пiвнiчноевропейського народу; вони
переправилися через Балтiйське мо-
ре внаслiдок погiршення клiматич-
них р[ов у мiсцi iхнього проживання.
Поява готiв на прибалтiйських тере-
нахдатуеться початком I ст. н,д.

Похолодання, яке тривало й далi,
змусиlrо готiв розпочати другий похЦ
на пiвдень, .Щосить висока щiльнiсть
населення у тогочаснiй Схiднiй
€вропi змусила цей народ продовжу-
вати свiй шшях через придеснянськi
болота. Туг нарол готiв роздiлився на
двi частини - на тих, хто звtDкився
продовжувати дорогу i форсувати

драговини, l тих, хто зzшишився.
Переселенцi, KoTpi вирiшили йти далi (для зрlпlностi назвемо

ix остготами), у II ст, н.д. дiсталися територii сучасноi Украiни
(у пiвнiчних i центральних областях Украiни виявлено численнi
пам'ятки черняхiвсько'i культури, основним етносом якоi вважають
готiв). .Щалi шлях готiв пролiг на пiвдень, у нижню Наццнiпрянщи-
ну. Розчистивши для себе <<мiсце пй сонцем>> битвами з прото-
слов'янськимий сарматськими племенами, готи оселилися на роз-
логiй територii вiд Пiвденного Буry до Сiверського .Щонця.

Осiлi переселенцi (вестготи) також рухirлися на пiвдень,
займаючи землi вiд Пiвденного Бугу i до Дунаю.

Готськi охоронцi iмператора
Феодосй I. Кiнець fV ст, н, д.

Прорuсовка dеmмi срiбноzо
блюdо з MaOpuOa

зб
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Остготи здiйснили похiд через степ до Азовського моря, втор-
глися в Крим i встановили контроль над Боспором, що повнiстю
убезпечило ixHi землi вiд вторгнень iз пiвдня.

Готи - доволi цивiлiзований народ. Вони принесли на HoBi те-
риторii писемнiсть (руни) i мали активнi контакти з одноrтлемiнни-
ками - вестготами та гепйами, а такожiз Константинополем, який
уособлював для них Римську iмперiю.

У TicHoMy сусiдствi з iншими племенами, якi населя-пи пiвденну
YKpaiHy, готи здiйснювzulи експорт знань та BMiHb (технологiчних i
культурних), що rx переймали з римських провiнцiй. Вони вияви-
лися провiдниками на цi територii пiзньоантичноi культури. Пй
вILпивом Вiзантii - з одного боку, i мiсцевих fIлемен - з iншого, го-
ти втратили свою споконвiчну релiгiю, зрештою замiщену христи-
янством, у поширеннi якого в регiонi вони вiдiгрми вирiша;rьну
роль, маючи активну пйтримку Константинополя.

Про побут готiв, ixHi вмiння, розвиток ремесел, бойове мистец-
тво i громадське життя йтиметься в наступному роздiлi. На завер-
шення ж цього насмiлимося запропонувати доволi незвичну, €шь-
тернативну теорiю появи в €вропi готського народу.

8. Дя тих, хто с)л\4нiваеться

Серед кожного народу трапляються люди, яких не задовольня-
ють ycTzrпeHi iнтерпретацii iсторичних фактiв, вони шукають ваго-
мiших доказiв величi свого роду-племенi. HaBiTb якщо ця велич е

безсумнiвною. У серединi )С( ст. нiмецькi вченi, пй егiдою самого
Алольфа Гiтлера, уважно вивчzulи iсторiю готiв, вибудовуючи на нiй
iсторiю нiмецького народу. Варто додати, що усвiдомлення себе на-
щадком Ъодорiха, володаря чiлоi €вропи, наснilкувало фюреровi
амбiцiТ стосовно свiтового панування. Нинi вченi так само - знову
i знову - дошукуються свiдчень того, що мало не весь cBiT в опи-
сраний нами перiод бр слов'янським. I знову потерпають готи.
Дослiдник iсторичних документiв Сергiй Лiсний HaBiTb побудував

*
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цiлу теорiю на припущеннi, нiбито готи були слов'янами, тож про
жодну скандинавську гiпотезу не може йтися. Таке ревiзування ic-
Topii вiдбуваJIося в рiзнi часи та з рiзними народами (сам Йордан
цiлком свiдомо ототожню€ готiв iз гетами, аби подати сво€ плем'я
ще древнiшим; HaBiTb грецькi перекази, пов'язанi зi скiфами, BiH
приписуе готам). YTiM, про вI1IIив готiв на думки вчених розумникiв
ми ще поговоримо.

KpiM дослiдникiв-патрiотiв, серед них е й iншi цiкавi особисто-
cTi. Щi готовi взяти пiд cyMHiB будь-яку теорiю, так би мовити, <,зi

спортивного iHTepecy,>. Одну з таких чl,тьтернативних <,iсторiй> що-
до об'екту нашого дослiдження ми наводимо наприкiнцi роздiлу
про навму готlв.

Тhк, росiйський дослйник Вадим Макаренко BBzDKae, що готи
прийlrши в €вропу, а отже, й на територiю Украiни, аж нiяк не зi
Скандинавii. I HaBiTb не з легендарного острова-материкаАтланти-
ди, а... iз землi пiнгвiнiв i вiчних снiгiв - Антарктиди. На його дум-
ку, Антарктидана початку новоiдоби не була крюканим материком
i мiстилася недzulеко вiд Аравiйського пiвострова. Ось тiльки яким
чином вона пiзнiше так швидко пребазуваJIася туди, де перебувае
тепер? Шляхом непевних манiпуляцiй iз часом, словами й поняття-
ми цей автор доходить висновку, що Скандза - то Антарктида (во-
на ж - Атлантида; мабуть, через те що в росiйськiй MoBi цi слова за-
кiнчуються на -uOa), назва €гипry походить вй назви племенi
гепiдiв, а готи - ц9, природно, росiяни (вони ж - греки).

Тhким е альтернативний погляд на iсторiю появи готського ше-
MeHi на наших теренах. Звичайно, ця думка також ма€ право на
iснування i е iмпульсом для rrодаJIьших пошукiв, якi, поза суллнi-
вом, вестимуть прихильники icTopii.



Частина II

СкдрБи IеАТниойум

1 . Помста Ан аби

Ось уже третiй день поспiль Ругiмера мордували злi д}о<и. BiH
борсався на своому ложi, встеленому шкiрами, i то спливав потом
вiд нестерпного жару, то cryKoTiB зубами в нападi лихоманки. Його
каламрнi очi дивилися мовби крiзь домочадцiв, а губи безупину
промовляли незрозумiлi фрази. Покликано було до нього жерця, i

дiм наповнився ароматом цiлющих трав, проте не випала конунговi
руна життя.

У селищi говорили рiзне. Минулого лiта привели Ругiмеровi ра-
биню-аланку. BiH привласнив ii, наблизив до себе. Не глину мiсила
вона, все бiльше залишалася в домi, даруючи конунговi BTixy, а була
ця рабиня, як казали, в тому вельми вигадлива й удатна. l став Ругi-
мер забувати про дружину свою. Не дала йому Сунiльда спадкоем-
ця. Трое дочок було у вождя, та BiH чекав сина, аби було кому дiм пе-
редати, пояс та меч, якi Ругiмер не вдягав уже багато poKiB.

Мирнi часи настали. Р,овкола на багато днiв дороги лежала гот-
ська земля. .П,авно ociB ту1 у заворотi рiки, конунг зi своiми воiнами.
Дехто з них привiв власних дружин, а декотрi нових собi знайшли.
Покинули воiни мечi, взялися за рала. У заплавi трава висока: BiB-

цям - паша, а людям - м'ясо, молоко, вiдтак i вдягги мають що. За
високим берегом - лiс, Птах та звiр лiсовий, деревина - iдля cTiH,
i для вогнища, i для човна. А рiчка, хоч i не широка, однак рибиба-
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гацько. Не просто земля, а священний гай Гласiр, про який розказу-
ють cTapi люди.

Ругiмеровi воiни залишилися туг жити, село розрослося, ix HaBi-

дували сусiди. Вечорами, коли сонце заходило за високий береl
оповиваючи луку бiлим серпанком, yci збиралися бiля конунгового
дому, щоб послиати iноземця. Якщо той доладно розказував, дава-
ли йому меду хмiльного, для нiчлiгу шкури стелили. Але коли зби-
вався, говорив про мiсцевих, незнаних готам героiв, що нiбито
чотири рази сходило сонце, доки вони билися з ворогами, смiялися
з того колишнi воiни: вони пам'ятали минулi битви, знали, що за
TpeTiM сходом сонця з'являеться вiд KpoBi й тiл нестерпний сморiд,
а на четвертий день чорна немiч огортае побоТще, i той, хто лишив-
ся на полi бою живим, вiд мору поляхе. Тож тiкають звiдти якнайда-
лi й люди, й звiрi. Тiльки чорнi ворони бенкеryють на полi KpoBi. lTo-
дi гнали геть незугарного оповiдача, й заводили пiснi про давнi
битви: в них усе було правдою.

.Щобре жилося тодi в Ругiмеровому поселеннi. .Щоки не опанува-
ли його злi духи.

На четвертий день конунг помер. Закотилися очi, посинiлийязик
йому з рота вивалився. l пiшов поголос, що то не духи в усьому вин-
Hi, а що отруiли володаря зловмисно.

Стали дошукуватися, згадувати, хто останнiй пiдносив вожде-
Bi чашу. l на дружинах зiйшлися: Сунiльда та Анаба-аланка були
тодi бiля конунга. Аланка HaBiTb iз кожноi чашi надпивала, перш
нiж подати ii Ругiмеровi. Не дуже довiряли готи чужинськiй поло-
нянцi. Ото й старалася вона. Певно, хотiла конунгова дружина
знищити наложницю, мiркували люди. ,Що того ж обидвi носили
пiд серцем дiтей конунга. Котра хлопчика народить - та й у домi
правитиме.

Вирiшили покликати суддю. В селi BciMa справами керував Ругi-
мер. Та вже згорiли його KocTi й похованi за старим звичаем у гор-
щику, вилiпленому руками РугiмеровоI дружини, i покладено в яму
стрiли переламанi й меч герульський, здобуrок вождя у давньому
походi, 3а iншим суддею послали гiнця.
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Сонце, завершивши свiй шлях, уже торкнулося BepxiBoK дерев
на високому пагорбi, коли в його променях засвiтилася курява на
дорозi. Князь Адарiх з невеликим загоном спустився до луки, над
якою бiлими пасмами розлiгся дим вогнищ. Небо палало багряно,
BiTep ущух, нiби затаТвся, вичiкуючи княжого суду. Люди вийuли на
двiр, деякi ще вiд полудня сидiли перед будинком Ругiмера, стежа-
чи за жiнками. Анаба мала власний клопiт: напередоднi вона наро-
дила дитину. Не судилося старому правителевi побачити свого на-
щадка. Сунiльда, дiзнавшись про те, з пекучого жалю почорнiла на
виду, нiби прикликаючи кару на свою голову. HaBiTb кинулася до
наложницi, щоб задушити ненависне немовля, та зупинили ТТ, шар-
пнувши за поли одежi. Отут i випали надолiвкутри чорнi насiнини.
Не ячмiнь носила в одежi Ругiмерова дружина, не хлiбнi зерна. L{ю

траву Bci оминали. Страшний сон приносило ii насiння, сон без
пробудження.

Саме цi насiнини й показали князевi Mapixy. Поруч стояла Су-
нiльда, у бiлому вбраннi, з гребенем у волоссi та з одним-единим
разком кольорового скляного намиста на шиi. Минули часи, коли
була вона першою красунею, яка полонила серце вождя Ругiмера
осяйним поглядом, вигадливими прикрасами, барвистими стрiчка-
ми у волоссi, лагiдною вдачею та веселим cMixoM. Тепер у Ti очах cBi-
тилася тiльки покора. lлише коли передМарiхом постала ще й на-
ложниця-аланка, спалахнули очi Сунiльди холодним блиском - так
ненавидiла вона чужинку, яка зруйнувала iT щастя.

Суд князя був коротким. Йому так само здавалося, що Сунiль-
да хотiла вбити аланку i дитя в iT лонi, проте не випила того дня
Анаба з чашi свого володаря першою. Зв'язали Ругiмерову дру-
жину, припнули до кiнського хвоста, вдарили коня батогом - i

помчав BiH, мов BiTep. l тiльки коли стемнiло, повернувся, тягнучи
за собою ii тiло. Дочок Ругiмерових узяв Вадамер, його бра1 но-
вий вождь за правом KpoBi. Узяв i аланку з ii сином. Усе ж таки Ру-
гiмерове сiм'я. Могутнiм воТном був конунг. Його вiдвага поедна-
лася з гарячою й зухвалою аланською кров'ю. Бути синовi конунга
вождем.

Я,
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Село заспокоiлося. Над пласкими дахами землянок, подiбних до
черепах, що виповзли на берег рiчки, снувався дим вогнищ, розтя-
ryючись бiлими пасмами над потемнiлою лукою. За кругим берегом
швидкоt нiби розжарений меч, эанурений у воду, згасала зоря. Ада-
pix iз новим конунгом справляли учту в домi Ругiмера, найбiльшому
в селi. Колишня рабиня Анаба, а нинi мати майбугнього вождя не
могла заснуги. lй здавалося, u{о господар осудливо дивиться на Hei
з того cBiry крiзь cipy запону. Що BiH знае: насправдi то вона пiдмi-
шала дрiбно змеленiдурманнi зерна у трунок Сунiльди, а Ti, що ли-
шилися, заговорила страшним аланським закляттям i зашила в ii
одежу. Але ту чашу з трунком до дна випив господар.

l HixTo не здогадувався, що настав край мирному життю. Що два
насryпних посушливих лiта занапастять рiчку i знищать худобу. Що
на четверте лiто прилине звiстка про нове лихо - полчища людей у
нелюдськiй подобi. l що майже нiкого не обмине смерть - швидка
(вiд стрiли чи меча) або повiльна (в рабствi у завойовникiв). Тiльки
хлопчик, дитя князiвськоi KpoBi, - сильний, смiливий, запальний i

зухвалий, який зараз мирно спить, через багато poKiB покладе край
царюванню гунiв i вiдкрие своему народовi шлях до панування над
yclM доступним для ока cBlToM.

2. Археологiчна (машина часуD

Здебiльшого, основним джерелом iсторичних вiдомостей е ана-
лiз дослiдниками наявних писемних пам'яток, а також вивчення
народних переказiв (легенд, мiфiв, пiсень). L{e певною мiрою спра-
ведливо, адже <<спочатку було Словоr>. Однак е ще один неспростов-
ний свiдок iсторичних подiй - матерiальна культура, яку вивчае ар-
хеологiя. Обидва пiдходи до вивчення icTopii та встановлення
iстини побутують i розвиваються немовби паралельно. I дуjке часто
суперечать один одному, iнодi HaBiTb заперечують. Створити едину
теорiю, що по€днувала б свiдчення усних i писемних джерел, пiд-
тверджених археологiчними дослiдженнями поки що не вда_пося i,
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На березi Каховського водосховища.
Дрхеолое Д. Днmонов розкопу€ землянку черняхiвськоi 0обu

найпевнiше, не вдасться нiколи. Надто вже багато наукових теорiй
побудовано на здогадах, помI4IIкових висновках i хибних тл}rмачен-
нях. Переiнакшувати вже сформоваFrу iсторичну схему навряд чи
доцiльно, та й вивести увесь спектр версiй i гiпотез <<на чисту воду>>

iстини радше неможJIиво. От i доводиться суспiльству задовольня-
тися iсторичною наукою, побудованою переважно на кон'юнктур-
них, полiтиIIно вИкоригованих засадах, якi подеколи пiдтверджу-
ються археологiчними знахiдками.

ДослИники матерiальноТ культури iнодi мають цiлком iнше ба-
чення icTopii, i HaBiTb ii загальновизнаних та основоположних по-
стулатiв. У TyMaHi словес губляться витоки походження вйомих
нам народiв. А'незаперечнi матерiальнi свiдчення покликанi дово-
дити i пiдтверджувати ту чи iншу теорiю залежно вiд мети дослй-
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никlв, шнrх керrвникlв, урядlв, загЕUIьноl суспlльно-полlтично1 си-
туацii...

Iсторй готського народу - наочний прикJIад того, як iсторичнi
данi зайпrли в суперечку з полiтикою. Вйтак yci археологiчнi зна-
хйки в €вропi замiсть готiв приписувiulися то одному, то iншому
народовi - змежно вiд бажання правителiв подати свiй народ як-
найбiльш давнiм i освiченим. Предмети побуry таемничого народу
стZLIIи надбанням рiзних музеiв, здобутком KpaiH з неоднаковим сус-
пiльним ладом. Проте, саме цi речовi пам'ятки протягом май:ке
двох тисячолiть залишаються мовчазним свiдченням високого piB-

ня розвитку та великоi майстерностi
cBorx творцiв i власникiв. У цьому
роздiлi ми власне i звернемося до ма-
терiальних свйчень.

Голлiвудськi фiльми та попуJuIрне
читво позицiонують археологiю - як
екстремzrльну подорож у пошуках
незлiченних скарбiв. Ще далеко не
так. Запах археологii - це запах поту,
змiшаного з пилом столiть. Головнi
помiчники археолога - лопата, не-
упереджений погляд на iсторичнi
хронiки та здоровий глузд. А ще -
величезне баlсання донести до людей
правду, приховану в глиняних череп-
ках i хитрогчryдрих знакzж, якими цi

черепки прикрашено. Iнодi до цього додаеться прагнення вiдвою-
вати цю правду в майже безнадiйних боях iз академiчним лобi.

Тhкою запекJIою боротьбою думок с}тrроводкрався (i супрово-
джу€ться дотепер) кожен новий факт у дослiдженнi черняхiвськоi
культури, пам'ятками якоi ряснiе вся територiя Украiни, пишають-
ся Бiлорусь, Молдова, Румунiя, а почасти й пiвденно-захiднi обла-
cTi PociT. На цьому грунтi зiткнулися в неrrримиренному проти-
стояннi apMii прихильникiв слов'янськоi i германськоi теорiй

Панцир черепахи, знайдений у
землянцi. З черепм чернжiвцi

вuеоmоuшлu еребнi
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походження черняхiвцiв. Уже понад сто poKiB на цьому полi акаде-
мiчних битв ламаються пера, кар'ери, людськi долi. Саме час i нам
звернутися до величезного масиву свiдчень про життя на нашiй зе-
млi одного, поза clMHiBoM, дивовижного народу. Th. спочатку по-
гляньмо на простори Полiсся i причорноморських степiв з вiллалi у
тисячi poKiB.

З. Сусiди готiв: бастарни, сармати,
аIани й анти

Обираючи ознаки, за якими можна встановити приналежнiсть
того чи iншого археологiчного об'скту до певного етносу, легко дiйти
висновку, що головними доказами походження цього об'екту е rrред-
мети повсякденного вжитку. KpiM того, завдяки сучасним техноло-
гiям не становить труднощiв визначення BiKy речей. Наприrсrад,
знайшовши в надрах шафи джинси з холошами, розширеними дони-
зу, можна впевнено ствердкувати, що ix виготовлено на початку
70-х рр. )С( ст., а на,,Iежать вони котромусь iз батькiв. Вузькi жджин-
си явно символiзують друry половину ВO-х, а носив rx старший брат.
Вивчаючи лzuri форму та розмiшення кишень, TexHiKy виконання
швiв i структуру тканини, можна з точнiстю до пiврiччя встановити
дату виробництва, яюrдо вiдомi моднi тенденцii такого то сезону пев-
ного року. Завдання значно спрощу€тьСя, коли зберiгся полотняний
ярлик iз написами, що не постра)цали внаслйок праннrI.

fiля археологiв TaKi данi е вкрай цiнними, оскiльки цi люди вив-
чають епохи, коли дiUIеко не Bci вмiли писати й читати, а в багатьох
мовах i поготiв бракувало слiв на позначення вiдповИних дiй. Од-
нак, найпевнiше, що читати, писати або малювати вмiли бiльш роз-
винутi народи-сусiди - об'ект дослiдiв, тим-то ixHi пам'ятки й роз-
повiдають нам про моду в той чи iнший промiltсок часу.

Предмети повсякденного вжитку, якi, з огляду на щоденне за-
стосуванняо постiйно вдосконztлюваJIися разом iз культlрою народу
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власника, дають KpacHoMoBHr свlд-
чення. Перелiк таких предметiв у Bci
часи iснування людства досить ко-
роткий. Ще:

1. одяr
2. Посуд.
3. Зброя.
4, Засоби та знаряддя для доб-

ування iжi й виготовлення життево
необхiдних предметiв.

Хоч би як суспiльство хизувilлося
piBHeM свого розвитку, через кiлька
тисячолiть археологи юlасифiкувати-
муть його саме за вказаними ознака-
ми. @ Й iншi <(прикмети> - стр}кт}ра
будiвель, поселень та культовi обря-
ди. II|оправда, вони змiнюються по-
вiльнiше, однак можуIь досить точно

засвiдчити приналежнiсть пам'ятки до певноi доби.
У випадку, коли посуд, зброя, зzulишки ритуалу поховання та

збереженi фрагменти одягу майже тотожнi в кiлькох пам'ятках,
можна говорити про ix приналежнiсть до одного часового перiолу й
одного народу, тобто - до однiеi культури. Разом з тим, якщо цi
предмети або звичаi рiзко вiдрiзняються вiд культурного довкiлля,
тодi rx уважають проявом iншоi культури, i цей факт зазначають у
археологiчних aнHajTax за назвою мiсця знахiдки. Розглянемо ос-
HoBHi культури, представники яких проживали на територii нашоi
краiни до вторгнення готського народу, тобто в I-II ст. н.д.

У Лiсостепу, мiж Карпатами й Щнiпром, вiдкрито двi подiбнi ар-
хеологiчнi культури - Jц/кашевську та зарубинецьку. До ареалу л}ка-
шевськоi культури нччIежить, зокрема, частина Молдови. На терито-
pii Польщi подiбна до лукашевськоi культура називаеться
пшеворською. ix характеризують обряди спzulювання померлих, цiлi
поля поховzlльних и)н, чорнолощена KepaMiKa, фiбули (застiбки для

Побутовi речi, притаманнi
вельборськiй культурi.
Хавор, острЬ Готлаrц
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одягу) кельтського зразка, пояснi гачки, наявнiсть у похованнrIх
зброi, подiбноi до латенськоТ (кельтськоi). Перелiченi ознаки свЦ-
чать про те, що носiяпlи цих культур б}ти вихИцi з €вропи, якi прий-
шши з пiвнiчного заходу. Зарубинецька культура дещо бiднiша: туг
поряд iз блискучою чорнолощеною керамiкою траIIJrI€ться проста,
штрихована, зброя в похованнrIх вiдсутня; BTiM, знайдено незначну
кiлькiсть самих поховань. Як чинили зi своiми померлими мешканцi
лiсовоi зони, наразi невИомо. Вважаеться, що носiями зарубинечь-
коi культури були бастарни. Нарол цей доволi знаний сучасникам:
про нього згадують письмовi джерела, зокрема i Йордан. Античнi лi-
тописцi HaBiTb називають Карпати <,Бастарнськими горами>, Стра-
бон зараховував бастарнiв до германських ILтемен, а TiT Лiвiй ввzlжав
tx кельтами. Бастарни як етнос проживaпи на cBoix територiях досить
довго i ма,rи значний вплив на формування европейського етносу.

Зазначенi археологiчнi культури нzLпежать до латенiзованих,
тобто таких, якi зазнали значного вплI,Iву кельтського народу. Звiд-
си й форма посуду, й спосiб його виготовлення, й особливостi обря-
дiв поховання.

Другим великим народом на територii cyracHoi Украiни були сар-
мати. Подiбно до cBorx попередникiв - скiфiв та capMaTiB, вони
прийrrurи з Щентральноi Азii. В епоху, про яку йдеться, сармати BjKe
спустоrirlъа:lи Скiфiю, перейшовш}I через Дон. Однак скiфи на той
час iще не були знищенi. Рятуючись вiд нава;rи нових господарiв
Степу, скiфи збудуъали укрiпленi MicTa в Кримута в нюrcriй течii!нi-
пра. Щi MicTa разом iз городищами бастарнiв 1,творювали своерiдний
<,пiвденний валr>, який перешкод)сав поширенню capMaTiB i нового
племенi, ко,тре прийrrrло через flон, - роксоланЬ. Римськi iсториlоr
Страбон i Плiнiй згад},,ють iще деякi племена, якi так само прожива-
ли на цiй територii одночасно зi згаданими народами. На територii
cyracHoi Угорщини оселялися язиги (нинi вважасться, що язиги - то
fu,IБтернативний eTHoHiM capMaTiB), на теренах Надднiпрянщини -
аJIани, в районi Щнiпровсько-Бузького лиману - сираки. Трохи пiз-
нiше цi IuIeMeHa вiдiграють важливу роль в iсторичнiй драмi готськоi
навzUIи.

*
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Численнi знахйки великоi кiлькостi багатих сарматських похо-
вань iз золотими виробами приголомшливоi краси, а також доволi
значне поширення таких знахiдок свйчать про те, що кочовi племе-
на зi Сходу почувfulися цц вiльно i вступали у вiдносини з €вро-
пейськими племенами. На територii Рошава-Дрогана (землi суча-
cHoi Болгарii) у похованнi одного з фракiйськID( аристократiв було
виявлено цiлком екiпiрованого, зак}того в пластинчастий обладу-
нок сарматського лицаря-катафракта - з довгим сарматським ме-
чем у пiхвах бiрюзово-золотого стилю та з портупейною скобою iз
зображенням драконiв у стилi китайськоi доби XaHbl. ТЬж видно,
що ареал проживання capMaTiB був досить широким, а ixHi лицарi
наймалися для охорони мiсцевоi ч}rкоплемiнноi знатi. IcHye припу-
щення, що tчIани, якi жили там само, були не плем'ям або ж наро-
дом, а rтевним iнтернацiональним прошарком сарматського
суспiльства, своерiдною <(лицарською спiлкою>>, до якоi входили
представники заможних родiв iз дру;кинами кiнних лицарiв-ката-
фрактарiiв - таким собi <(сtIецназом>>, на слрlсбi у вождiв рiзнома-
нiтних племiнних союзiв. Потiм назва <(алани> поширилася й на Ti
племена, серед яких вони дiяли2. Про це пише AMMiaH Марцеллiн,
римський iсторик, великий знавець вiйськового мистецтва. BiH до-
кладно описуе побуг аланiв:

<,,dтани, будучи розпорошеними у двох частинах cBiTy, роздро-
бленi на безлiч племен, перелiчувати якi нема€ потреби. I хоч вони
кочують, як номади, на величезному просторl, на даJIеких вцстанях
однi вiл одних, однак iз часом вони об'едналися пiд одним iMeHeM,
i Bci звуться манами - з огляду на однотипнiсть звичаiв, дикий
спосiб життя й тотожнiсть озброення. Немае в них KypeHiB, HixTo в
них не оре; харчуються вони м'ясом i молоком, живуть у кибитках,
вкритих зiгнутими у формi сюrепiння шматками деревноi кори, що
перевозять iх нескiнченними степами. .Щiставшися багатоi травою
мiсцевостi, вони ставлять cBoi кибитки колом i живляться, як звiрi;

l Щукuн М,Б. Готский пугь. - С. 65.
2 Щукuн М.Б. Готский пугь. - С. 66.
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а коли на пасовищ1 вже не зzulишаеться трави, навантажують свое
поселення на кибитки i рушають далi. У кибитках чоловiки й жiнки
паруються, там само народжуються й, виховуються дiти - це ixHi
постiйнi житла. I хоч куди б вони не tIотрапили, всюди для них рiд-
НИЙ Дiм. Женl"rи rrеред собою запряжну худобу, вони випасають ii
разом зi своiми чередами, а найбйьше дбають про коней. Земля там
завжди зеленiе травою, i подекуди трапляються насадження rrлодо-
вих дерев. I де б вони не rтроходили, аланам не бракуе aHi iжi для се-
бе, aHi корму для худоби, дякуючи вологостi Iрунту i багатству pi-
чок, що там протiкають. Yci за BiKoM i статтю не придатнi для вiйни
тримаютьсябiля кибиток i господарюють; а молодь, з раннього ди-
тинства зрiднившися з верховою iздою, вважа€ ганебним для чоло-
BiKa ходити пiшки, i Bci вони стають, завдяки рiзноманiтним впра-
вам, чудовими воiнамиr>3.

Ми придiлили так багато уваги zшанам не випадково: саме цей
народ майже два столiття зчшишався сусiдом готiв, i чимчL,Iо славет-
них готських звитяжцiв були нащадками готсько-zUIанських rrrлюбiв.

Протягом I ст.н.д. тривало осво€ння нових територiй, i, нареш-
Ti, сармати дiсталися до бастарнiв. Пiд ударами кочiвникiв бастар-
ни роздiлилися на двi частини. Одна пiшла на захiд, до lунаю, i збе-

регла свою етнiчну iдентичнiсть, бо доведено, що пiзнiше бастарни
брали }^{асть у готських вiйнах як союзники. .Щруга частина, оче-
видно, пiшла на пiвнiчний схiд, у лiси, де й загубилася. Незабаром,
однак, там утворилася нова етнiчна група - венеди (венети), i саме
вони уособлювzulи paHHix слов'ян для численних дослiдникiв.

Не варто забувати, що бастарни, якi дчrли початок венедам, вва-
жаються германським плем'ям. Венеди розселилися в прибалтiйсь-
кому регiонi. Пiзнiше вони стz1,IIи контролювати бурштиновий i ху-
тровий промисли.

У колишнiй грецькiй колонii Ольвii, захопленiй сарматами, ца-
рював Фарзой, його зображення карбували на монетах, що випу-
скмися в Ольвii в I ст,н.д. Могутнiсть Фарзоя була неабиякою, йо-

З МарцеLиuн. Римская история. - )ООС. - С. l'7-20
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го землi - величезними. Союз сарматських племен панував над
просторами вiд Щнiстра й до Дону. Карпати ст€IJIи iменратися <Сар-
матськими горами>, Ба-птiйське море теж дiстмо назву <Сарматсь-
кого)>. Римська iмперiя, яка дедалi слабшала, не могла миритися з

присутнiстю такого сильного й агресивного сусiда, тож кiлька разiв
розпочинала каральнi походи проти capMaTiB. Але тiльки-но вiйна
закiнчувалася, царство Фарзоя знову почин€чIо процвiтати.

На початку II ст.н.д. сармати виявили на пiвнiчному заходi вй
себе новий могутнiй народ - готiв.

4. Черняхiвська IульDра

Найпевнiше, Фiлiмер BiB готiв не в незвiдану KpaiHy Ойум, а в
добре вивчений регiон проживання. Археологiчнi знахйки пiдтвер-
джують, хоч i непрямо, давнi контакти пiвнiчноевропейських вар-
BapiB iз сарматами й бастарнами. Наприклад, М.Щукiн описуе
разючу подiбнiсть золотих гривен iз пам'ятки Хавор (о. Готланл) i
пам'ятки з околиць с. Залевки Черкаськоi областi, а також з Ольвii
(Пiвденний Буг). IЩе бiльше врalка€ iнший факт: на германських
списах, знайдених у Бодзановому (Польща) та у Ва,rле (Норвегiя),
iHKpycToBaHi срiблом абсолютно несподiванi зображення тамги
(клейма, знака власностi) Фарзоя.

У II-III ст.н.д. з'являються цiлi cepii германських списiв, де по-
ряд iз рунiчними письменами мiстяться знаки, що д}Dке нагадують
capMaTcbKi тамги. Очевидно, германцi запозичили в capMaTiB саму
iдею маркування cBoii виробiв. Один iз таких списiв походить iз
с. Сушичне, що на Волинiа. Тhкож набувае поширення TexHiKa фi-
лiгранi. Фiлiграннi пiдвiски, головки гривен, сережки iз золота i
срiбла й дотепер видаються нам шедеврами ювелiрного мистецтва.
Витоки цiеi технiки вченi датують кельтськими часами (латенська
культура). Пiсля того як кельтiв було знищено Римом i дакським

а Щукuн М.Б. Готский путь. - С.72.
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Германськi списи з iнкрустованими срiблом
рунiчними написами i тамгоподiбними зна-

ками та схожi capMaTcbKi таvги.

l - Суuluчне (Волuнь); 2 - Панmiкапей
(KpuM; на броtвовiй пряэrcцi знак боспорсьrcоео

царя Тuберiя €впопора, 154-170 рр.); 3 -
РозваOув (Польuлф; 4 - 3аOовiце (Польша);
5 - сmанuця Еланська (Росiя, Прuкупання; на
бронзовому коtплi); 6 - Мюнхеберz - ДаJй-
сdорф (Нiмеччuна); 7 - Заdросmь (поблuзу
kрнополя; на rcом'янiil сmелi); 8 - mOмеа на
монеmi сармаплсысо?о царя Iненсuмея; 9, 11,

17 - Рашаво ,Щраzана (Болеарiя; на пiхвщ ме-
ча); 10, 21 - Неаполь Сrciфськuй (KpuM; на по-
cyOuHax); ]2 - Ольвiя (на мармуровiй сmаmуi
лева); 13 - Дка-Кайя (Крuм; на сmiнi склепу);
14, 18-20 - Панmircапей (на кал,,t'янiй плumi);
]5 - Сrcмuсmе (Крuм; на cmiHi лоеtuu); 16 -
Груulка (МолOова; на dенцi срiбноi посуOuнu);
22 - Валlле (Норвееiя); 23 - монеmа царя
Фарзоя, mамеа в лапсlх орла; 24 - Вэrcесня
(Польща); 25 - БоOзаново (Польul,а); 26 - Хе-
млiнеое ([анiя; золоmа наклаOка на срiбнuй
кубоrc)

царем Буребiстою, Ti з них, KoTpi вцiлiли у битвах, розiЙшлися по
рiзних землях, нес}ци iз собою знання ремесел i майстернiсть. У та-
кий спосiб (внаслiдок торгових або дипломатичних KoHTaKTiB) виро-
би кельтських майстрiв поширилися по всй Схйнiй €вропi, вИтак
опинилися Й на нашiЙ територii. Оскiльк,riхню належнiсть приЙня-
то визначати як готську, з цього поширення випливае HzUIBHicTb

численних KoHTaKTiB готiв iз племенами, якi населяли нашi Kpai.
I ось у серединi II ст. н. д, на територii Захiдноi та Щентрirльноi

Украiни почzчIи з'являтися пам'ятки дещо iншоi культури. Iз похо-
вань зникJIа зброя, хоча обряд спчtлювання IIомерлих зберiгся. Прах
збирали в керамiчнi горщики-урни i засипаJlи землею. При цьому
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фивнi, знайденi бiля с. Змовки Черкаськоi областi

горлечка урн не закривzulи, тож попiл перемiшувався iз землею. Ця
археологiчна культура була вже кJIасифiкована як вельбарська. Згi-
дно з усталеною думкою, носiями вельбарськоi культури були готи
й спорiдненi з ними племена. Просування цiсi культури на пiвден-
ний схй свiдчить про те, що народ Фiлiмера просувався в напрям-
ку до заповiтноi краТни Ойум.

Другий Великий похiд тривав не piK i не два. На своему шляху
готи вступuчIи в рiзноманiтнi взаемини з мiсцевими IUIеменами.
Звичайно, у бiльшостi випадкiв тубiльчi поводилися вороже, тож
спалахували сутиtIки. Проте iз сильними племенами, а такими в Ti
давноминулi часи були бастарни, а також народи сарматського со-
юзу, готи намагzllrися дiйти згоди i домовлялися з ними про мир на
певних умовах. Бастарни, наприкJIад, майже весь час упродовж сво-
го iснування виступ:rли як союзники остроготiв; сармати ж з готами
постiйно конфлiктувiLтIи через територii, внаслiдок чого capMaTiB
було витiснено на пiвнiчний схiд €вропи. Схожi вйносини пов'язу-
вми зайшлий народ iз аланами.

Водночас, oKpiM вiйськових конфлiктiв, Miltc племенами вцбу-
вався активний культурний обмiн. I це, звичайно, позначилося на
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культурi готiв. Поряд iз трупосгrzlпенням у мiсцях прох(ивання готiв
з'явилися поховання з трупопокладенням. У могилу померлого
кJIiuIи'tlKy <,в дорогу>. У поселеннях, поряд iз напiвземлянками, по-
чали з'являтися довгi дерев'янi будинки - майже TaKi caMi, як на
тепер уже далекiй батькiвщинi готiв. Зброя набувала запозичених у
capMaTiB форм.Археологи не знайшли вiдповiдникiв цим явищам в
iнших культурах, тож ця культура була названа черняхiвською - за
мiсцем першоi описаноi знаменитим украТнським археологом
В.Хвойкою пам'ятки бiля с. Черняхiв (Киiвська область).

Черняхiвська культура € одним iз найбiльших соцiально-еконо-
мiчних та етнокультурних угворень першоi половини I тис. н. д.
Ареал fi поширення охоплюе лiсостепову i степову зони Правобе-
режноi Украiни, Молдову, лiвобережжя Нижнього .Щунаю, частково
фансильванiю в PyMyHiT та частину пiвденно-схiдноi Польщi. На
територii cyracHoi Украiни нарахову€ться близько З000 черняхiв-
ських пам'яток. Саме з rx появою вченi пов'язують даry закiнчення
Великого походу Фiлiмера, а основним етносом черняхiвськоi
культури ввa;кають готiв. Як уже зазначалося, наявна й iнша версй
етнiчноТ принirлежностi черняхiвцiв, Прихильники панслов'янiзму
вважають iх слов'янами. Однак, предмети, що характеризують чер-
няхiвську культуру, настiльки разюче вiдрiзняються вiд cBoix попе-
редникiв, що теорiя несподiвано стрiмкого прогресу мiсцевих пле-
мен до HoBoi стадii розвитку технологiй видаеться некоректною. Усе
промовляе на користь експансii нового, бiльш розвинутого народу.
Варто зазначити, що саме поняття <(слов'яни> з'явилося лише в
VI ст. н. д. Прокопiй Кесарiйський дав iM назву <<склавени>> (славе-
ни, з огляду на особливостi грецького fiисьма). Предками склавенiв
вважаються венеди, згадуванi в деяких давнiх джерелах. Тому, оче-
видно, готи на захопленiй ними територii спiлкувалися саме з вене-
дами, причому називати венедiв слов'янами - в Ti часи - було б
завчасно.

Iстина, як завщци, лежить десь rтосерединi. Iдея про те, що чер-
няхiвська культура характеризуе життедiяльнiсть змiшаних готсь-
ко-сарматсько-венедських племен, здобула чимЕLIIо послiдовникiв

*

53



,h Ю. ГrryLtко, Омрiяна краiнадiтей Одина

як серед археологiв, так i серед теоретикiв, i видаеться найблихсчою
до iстини. Черняхiвцi прожили на нашiй землi майже два столiття.
Яrоrми ж були ixHe життя i культура?

5. Посуд, одIг i прикраси

Найiстотнiше характеризуе черняхiвську культуру KepaMiKa.
Блискlruий сiролощений посуд, як к}хонний, так i столовий, на ди-
во рiзноманiтний за своею формою.

Виготовляючи його, майстри створювали справжнi шедеври, гi-
днi порiвняння з грецькими. Безумовно, це засвЦчуе високий pi-
вень розвитку iхнього ремесла та вiдносно мирне життя i добробут,
бо пiд час вiйни людям байд}rке до естетичних тонкощiв. На ко-
ристь мирного характеру життя черняхiвських племен промовля-
ють i рiдкiснi знахйки зброi та слцiв руйнрання в селищах. Це бу-
ла благодатна пора розвитку торгiвлi й культурного обмiну.
Соцiально-економiчнi причини цього благоденства ми обговоримо
в наступному розлiлi.

.Щивовl,оlсний черняхiвський посуд виготовлявся вже за допомо-
гою гончарного круга, що було революцiйною технологiею для Mic-
цевих племен. Випалювання глиняних виробiв здiйснювалося в
спецiальних гончарних печах, переважно двокамерних. У верхнiй
частинi печi розмiщували гартований посуд, унизу була топка. Ос-
новних рiзновидiв TaKoi печi два: один - iз круглим чи овмьним
стовпом у топковiй KaMepi, другий - iз поздовхньою стiнкою, що
дiлить камеру на двi частини. Пiсля попереднього випzчIювання
гончарi закривми зав aHTuDKyBil,,IbHy камеру, припиняючи достуtI ту-
ди повiтря, а в топцi зiшишauти тiльки тлiючi дрова, причому вико-
ристовувiulи TaKi, що давiчIи кiптяву й дим. Тому посуд виходив
чорного або сiрого кольору. Посуд був рiзним за розмiрами, фор-
мою i призначенням - вiд великих казанiв до тендiтних чаш (ча-

рок) для вина, найпевнiше, скопiйованих зi скляних оригiналiв
(для черняхiвцiв цей MaTepizm теж був звичним). Характерними
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Черняхiвська кульryра. Гончарний посул

зразками черняхiвського посуду е миски з зовнiшнiми вiUIиками,
глеки дJIя води чи молока з широкими горлечками, дуже подiбнi до
сучасних, глечики з р}^{ками 1 високим горлечком для вина та пла-
cKi тарiлки з вzl,тиком по краю вiнчика. З грубоi глини, KpiM горщи-
KiB, виготовляли також MicTKi посудини для зберiгання зерна (кор-
чаги або пiфоси). Строгi форми столового посуду, декор, який
по€днував лощену поверхню з матовою орнаментальною облямiв-
кою, засвйчують винятковий естетичний смак давнiх майстрiв. То-
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Чари i пiктограми, зображенi на вiнцях посудин. Поселення Лепесiвка,
хмельницькоi обл,

гочаснi орнаменти зазвичай скJIадаються з геометричних елементiв,
та iнодi творять сюIаднi смисловi композицii. .Щеякi дослiдники
вбачають у них землеробськi календарi - своерiднi <,пам'ятки>> для
господарiв, KpiM того, трапляються й досить реалiстичнi зображен-
ня тварин та людей.

Розмаiття форм давнього посуду пiдпорядковане fIевним зако-
номiрностям. М.IЦукiн пов'язуе цi форми, якi несподiвано вини-
кли в черняхiвськiй культурi, з впливом пiзньолатенськоi (кельтсь-
Koi) культури. На його думку, це був своерiдний <(кельтський

РеНеСаНС)>5.

5 Щукuн М.Б.Готский пуIь.- C.l19-120.
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Не менш революцiйних змiн заз-
налиiт деталi одягу, зокрема культура

фiбул. Багатство форм i конструкцiй
фiбул - вiд простоi застiбки на зра-
зок сlпrасноi англiйськоi шпrальки -
аж до шедеврiв ювелiрного мистецтва
з коштовних i напiвкоштовних каме-
HiB - вражае. Очевидно, констр11(-
цй, форма та особливостi оздоблення
фiбул були символами суспiльного
становища ix власникiв. Ту саму
функцiю, KpiM основноi, виконували
й peMiHHi пряжки. За своею кон-
струкцiею цi деталi одягу практично не вiдрiзнялися вй нинlшнlх.

З огляду на цi знахiдки, можна приблизно уявити собi вбрання
черняхiвцiв. Верхнiй одяц у тому числi й святковий, становили пла-
щi, якi застiбалися на плечах однiею чи двома фiбулами. Цей пред-
мет одягу виготовляли з вовни. Пй плащ одягiши довгу сорочку,
пiдперезану шкiряним ременем iз пряжкою. На поясi крiппrися
чохли для зброi та гребеня й торбинка для рiзних дрiбниць (голок,
монец невеликих iHcTpyMeHTiB).

Оскiльки зброя в черняхiвських селищах та в могильниках тра-
пляеться дрке рiдко, варто припустити, що нiж, який носили на по-
ясi, виконував функцiю iHcTpyMeHTa - i водночас зброi для самоза-
хисту. Тkанина здебiльшого досить проста, переплетення ниток -
полотняне й саржеве. Ii виготовляли жiнки, i то - повсюдно, спо-
чатку випрядаючи прflку, що засвiдчують тисячi прясел (глиняних,
кам'яних, ск,rяних), знайдених у мiсцях ltроживання черняхiвцiв.

Щалi з випрядених ниток ткzL-Iи полотно. LЦоправда у Переяслав-
ському могильнику знайдено фрагменти золотоi парчi, але найпев-
нiше, то iмпортна тканина. За взlття черняхiвцям правили шкiрянi
чоботи з пйошвою iз грубiшоi шкiри.

ТЬгочаснi люди дбали й про зачiску. Вони носили довге волосся,
яке часто розчiсували, аби не сплутуваJIося. Пй час роботи довгi

Керамiчний посуд iз поховання
с. .Щуб'яги, Лiвобережжя,Щнiпра
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готський жiночий костюм.
Реконсmрукцiя Е. ХайреOiновоi за маmерiмамu Mo?llлbHuаa Променuсmе в KpuMy.

Заеаоьну концепцiю оOяzу zоmu збереzлu i в крuмськuй перiо0

пасма збирали у <,xBicTr> iззаду або ж у своериниЙ <,свевськийt> в}зол
збоку6. Знахiдки волосся у похованнях (зрештою, доволi рiдкiснi)
дозволяють припустити, що черняхiвцi мil,.Iи русяве волосся, яке
вигоряло на сонцi. Це припущення збiгаеться з описами стародав-
Hix дослiдникiв, якi особисто зустрiчалися з жителями краiни
Ойум, - готи <<високil русявi й cipooKi>, BTiM, саме такими й повин-
Hi бути вихiдцi з пiвночi.

Черняхiвцям був rтритаманний потяг до прекрасного. Вони
прикрашали свiй одяц волосся й тiло рiзноманiтними ювелiрни-
ми виробами, якi аж нiяк не можна назвати простими. Найчастi-
ше трапляються пiдвiски та намисто, рiдше - сережки, наскро-

6 Щукuн М.л6. Готский путь. - C.l77.
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HeBi кiльця, браслети, гривни. Рiз-
новидом прикрас, що характеризу-
ються найбiльшим розмаiттям, е пi-
двiски. Ix вплiтали у волосся,
використовували як деталi намиста,
а подекуди - сережок. Пiдвiски ви-
конували й роль мiнiатюрних посу-
дин для ароматичних речовин. При-
краси виготовляли з бронзи, срiбла i
залiза, часом - iз золота. Срiбнi чи
бронзовi пластинки у формi пiвмi-
сяця або кола ввa;каJIися символами
Мiсяця та Сонця, iх використовува-
ли з ритуальною метою. .Щеякi при-
краси мають бурштиновi грибопо-
дiбнi пiдвiски - це доводить ix
прибалтiйське походження (селища Косанове, Ружичанка, Рижi-
вка). Унiкальну крихiтну бронзову фiгурку лева з кiльцем для пi-
двiшування знайдено в селi Черепин7. Iнодi за пИвiски правили
римськi монети. Склянi та сердоликовi намистини наявнi у похо-
ваннях i житлах черняхiвцiв повсюдно. Подибуються досить
складнi багатошаровi склянi деталi для намиста. Згiдно з описами
давнiх iсторикiв, намисто й iншi прикраси засвiдчувми статус
жiнки у племенi. .Щiтям носити прикраси заборонялося. Пiсля до-
сягнення BiKy статевого дозрiвання дiвчата вдягiulи прикраси,
кiлькiсть та якiсть яких презентували соцiальний статус потен-
цiйноi нареченоi. Пiсля одруження кiлькiсть прикрас обмежува-
лася: меншало разкiв намиста, прикрас для волосся. Пiсля наро-
дження дiтей жiнка могла носити тiльки гребiнь (цей предмет
готськi майстри виготовляли досконало) та малопомiтнi металевi
прикраси (браслети, перснi). З настанням cTapocTi жiнку позбав-
ляли прикрас остаточно.

1 Баран В. ,Щ. и др. Археологiя УРСР. - С. 88.

Золотi пiдвiски та сердоликове
намисто. Сквира бiля Киева.

За I. Вернером
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Алани й сармати, будучи кочовими народами, не брали yracTi у
формуваннi черняхiвськоi культури, якiй притаманнi розвинутi по-
селення. ТЬму можна припустити, що основним ii етносом були все
ж таки готи - принаймнi вiд початку.

6. Се.лища й житла

Поселенням готiв варто придiлити особливу увагу, оскiльки во-
ни були досить великi (до 10 га) i мали розвин}ту iнфраструктуру.
На;каль, на територii Украiни жодне таке поселення не вивчено
повнiстю, utJ,Ie за вiдкритими фрагментами можна робити висновки
стосовно загrшьних засад облаштування черняхiвських селищ. На
територii поширення черняхiвськоi культури вiдомо три типи ,(и-
тел: землянковi (нижня частина яких врiзалась у материк), глино-
битнi наземнi будiвлi та кам'янi будинки. У лiсостеповiй смузi мiж
.Щнiпром, Щнiстром i ЗахЦним Бугом rтереважають землянковi бу-
лiвлi; у Щнiстровсько-Прутському межирiччi поширенi глинобитнi
житла; у Пiвнiчному Причорномор'i переважають кам'янi будинки,
зведенi, вочевидь, пй впливом пiзньоантичних культур.

Заглибленi житла були, власне, напiвземлянковими, занурени-
ми в землю на глибину до 2-х MeTpiB. Кутами або стiнами вони opi-
eHToBaHi за сторонами cBiTy. Розмiри напiвземлянок коливаються
вЦ б до 24 Mz. Зрйка трапляються <<хороми>> площею до 100 м2. Iз
Грунту в cTiHax цих жител пiд час будiвництва вирiзували <.полицi,>,

що виконуваrrи функцiю лiжок-лежанок. Вхц у житло передбачав
сходи. Урайонi flаплнiпрянщини пй сходами iнодi подибувми ча-
стини кiнських черепiв-оберегiв (с, Портмашеве, захiднi областi
Украiни). Ще - данина скiфсько-сарматським традицiям.

Вогнище в оселi мiстилося бiля однiеi зi cTiH або ж у кутку. IHo-
дi то була глиняна пiч (с.Чижикiв, Львiвська обл.). Перевага такого
розмiщення вогнища порiвняно з тимчасовими будiвлями кочiвни-
KiB, де його мiсце було в центрi житла, поляг€чIа в тому, що таким
чином обiгрiва:lася одна або двi стiни. Зводили також i печi-кам'ян-
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Напiвземлянковi житла закJIючного етапу черняхiвськоi культури.
1 - камiння; 2 - поOu печей; 3 - aлuшна обмазка; 4 - ямrcа

ки здебЙьшого в Заднiстров'i, де € виходи вапнrIку, з якого можна
було скласти пiч). Найбiльшу кiлькiсть напiвземлянок iз кам'яними
печами дослИжено в селах Теремцi, Бакота, Сокiл Хмельницькоi
областi. Стiни землянок i напiвземлянок iнодi обличковувми дере-
вом та завжди обмазували глиною. Над напiвземJIянкою iнодi буду-
вали зруб, на який, спирався дах. Перевa;кно дах ставили на чотири
опорних стовпи (за цпами житла), iнодi його додатково пiдтриму-
вав центр:шьний стовп. Дах вимощувzrли очерётом або соломою, iH-
коли обмазували глиною.
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Реконструкuiя довгого будинку черняхiвського rrоселення. За Е. PilcMaHoM

Стiни глинобитних будинкiв сплiтали з пруття та обмазували
глиною. ОчеретяниЙ або солом'яниЙ дах тримався на двох рядах де-
рев'яних стовпiв, якi тяглися вздовж cTiH. Площа глинобитних бу-
динкiв колива€ться вiд l0 до 30 м2. Такi;китла робили <<багатокiм-

натними)>, тобто разом iз господарями там мешкчLтIа худоба та,

можливо, були пИсобнi примiщення.
Кам'янi будинки складаJтIи з дикого каменю iз застосуванням

глиняного розчину або з вапнякових блокiв. Розмiри цих жител бу-
ли такими ж, як i глинобитних. Здебiльшого вони мали двi, рцше -
три камери.
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KpiM жител, у поселеннях виявлено велику кiлькiсть господар-
ських будiвель. Багато е городищ iз вулицями та кварт€чIами, а не
просто проходами мiж будiвлями. .Щовкола жител черняхiвцi
облаштовувz1,IIи господарськi ями - для зерна та iнших сипких про-
луктiв. .Щля якомога тривалiшого зберiгання BMicTy TaKoi ями ii cTi-
ни обмазувми глиною та випzL,Iювали. З цiсю ж метою черняхiвцi
вдавzulися до рiзноманiтних хитрощiв. Розкопки в селищi Портма-
шеве, наприкJIад, виявили над господарською ямою скелет собаки.
Мабуть, його поклали над складом зерна на пострах можливим зло-
дiям. За межами жител обладнували й вогнища - за конструкцiею
подiбнi до тих, що були всерединi осель. ix використовувчL,Iи для
приготування iжi теплоi пори року та iнших потреб. KpiM того, у по-
селеннi стояла пiч для випzLIIювання керамiки й, зрiдка, - горни
для плавильного виробництва.

Черняхiвськi громади будували й укрiпленi городища. Нинi та-
ких городищ вiдомо три: в селi Башмачка.Щнiпропетровськоi обла-
cTi, а також у селах Олександрiвка та Городок Миколаiвськоi обла-
cTi. Городище Башмачка розташоване в центральнiй частинi
селища. Його розмiри - 60х40 м2. Поселення оповите частоколом i
кам'яними стiнами. Очевидно, це прикордоннi фортецi, якi захи-
щали KpaiHy Ойум вiд вторгнення ворогiв. Проте побутуе гiпотеза,
що саме в Башмачцi була столиця <,iмперii Германарiхо.

7. Метагl i сiльське господарство

Прикметною рисою черняхiвськоi культури стосовно бiльш
paHHix культур с наявнiсть великоi кiлькостi метrulевих виробiв. ix
здебiльшого використовувzL-Iи як знаряддя працi у сiльськогоспо-
дарському виробництвi.

MeTMeBi наконечники орних знарядь (наральники) в YKpaiHi
знайдено у двадцяти черняхiвських rrоселеннях. Наконечникiв було
два види: вузько- та широколопатнi. Широколопатнi дозволяJIи пе-

ревертати шари землi та е бiльш прогресивним винаходом. Зрiдка по-

Я,
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15

Черняхiвська культура. Знаряддя працi.
1, 12-KepaMiKa; 2,4-бронза; 3,5-кiсmка; 6-11, 13, 14-залiзо;

15 - вапняк

дибуються плуговi ножi, а також обкуггя дJIя дерев'яних лопат. IIIи-
роко представленi серпи. У могильнику Чернелiв-Руський виявлено
скарб iз дев'яти серпiв та чотирьох Kic. Конструкцiя деяких серпiв
маfoке така сама, як i в с}^{асних - дерев'яного дер)<ака насаджено



Частина II. Скарби краiни Ойцtм

Черняхiвська культура. Змiзнi зброя i спорядження вершника

на штир, яким закiнчу€ться лезо. СлИ пiдкреслити, що в черняхiв-
ського населення - першого з-помьк с}л{асних йому варварських
шемен - виявлено масове використання kic поряд iз серпами.

Знарядь, пов'язаних з обробкою MeTa,,Iy, наразi не знайдено. Не-
мае в черняхiвських rтоселеннях aHi ковадел, aHi молотiв, aHi клi-
щiв. Лише в городищi Журiвка (Миколаiвська область) знайдено
зубило та пробiйник iз гартованоi сталi.

Велика грyrlа залiзних iHcTpyMeHTiB пов'язана з обробкою дерева.
Ще сокири, тесла, свердла, стамески. Поки що в единому екземплярi
знайдено токарський рiзець (с. Бовшiв, Iвано-Франкiвська область).
Природно, що найпоширенiшими знахiдками в поселеннях е мета-
левi Hoxci - багатофункцiональне знаряддя. Особливу },ъаry привер-
тають Ho>tti з довгим метzшевим руr<iв'ям та тонким лезом iз гартова-
Hoi сталi чи бронзи. Мо>tсlиво, це були медичнi iнструменти.

Я,

3 Омрйна KpaiHa дjтей Одuна 65
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<<А як щодо зброi?,> - поцiкавиться допитливиЙ читач. Адже Й
справдi, численне плем'я готiв повсякчас перебувало у ворожому
оточеннi, тож не могло обiйтися без дiючоi apMii. На жаль, археоло-
гiчнi знахiдки на територii Украiни не можуть потiшити прихильни-
KiB зброi жодним розмаiттям або хоча б достатньою кiлькiстю. I уяв-
лення aBTopiB художнiх TBopiB у стилi фентезi про те, що в кожному
давньому поселеннi був свiй герой, наразi не пiдтверджуються. На
наших землях жив мирний народ шiборобiв i ремiсникiв. Вiйни то-
чилися вiллалiк вiд них, там же перебувала й армiя готiв, € гiпотеза,
що для охорони cBoix володiнь готи наймали BoiHiB з iнших народiв,
наприюIад, тих же mraHiB. дле ii також не доведено матерiа-пьно,

Та попри все зброя в черняхiвцiв була. У пам'ятнику бtля
с. Ягнятин (Житомирська область) знайдено короткий меч (43 см),
перероблений з уламка довгого. На довгий бойовий меч завдовжки
близько 80 см iз заокругленим лезом археологи натрапили в Компа-
нiшiвському могильнику (Кiровоградська область). Такою була
звичайна тогочасна зброя. Зага-ltом довгих мечiв розкопано близько
десятка. KpiM того, дослiдники старовини знаходять чимirJ,Iо бойо-
вих Ho;KiB - cKpaмacaKciB, фагulяються серед знахiдок i кинджали,
що, як пригц/скають, нzulе)ftulи представникам прадавньоi елiти.
Варто згадати й численнi наконечники стрiл, списiв i дротикiв,
деталi щитiв, бойовi сокири, шпори, здобугi пiд час розкопок ста-
родавнrх поселень.

Як видно зi знахйок та мiсць ix перебування, застосування май-
cTepHocTi ливарiв i ковалiв MiLлo перевi}жно мирний хараюер. Часто
здиб}ъанi срiбнi чи бронзовi пiнцети, очевидно, використовувzl,,Iи-
ся готським жiноцтвом з косметичою метою. Серед знахiдок е й та-
Ki складнi механiзми, як пружиннi ножицi, замки й ктtючi до них.
Iнодi в похованнях трапляються з€l,,Iишки скриньок, KoTpi замика-
лися бронзовим IсIIючиком.

Зага-rrом, HaBiTb на пiдставi перелiченого, можна зробити висно-
вок, що piBeHb розвитку черняхiвського народу, стрижень якого
становI4IIи готи, був надзвичайно високим порiвняно з навколиш-
нiми племенами (адже йдеться про середину II столiття). Причини
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Предмети побуту готiв: фiбули, прrIжки, гребiнь, детмi поясу
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досягнення такого високого рiвня технологiй i довготривалостi пе-
рiоду процвiтання черняхiвського народу буде розглянуто в наступ-
ному пИроздiлi.

8. )lfuтншýI lмперii

Щ;керелом багатьох MipKyBaHb iз попереднього роздiлу були три-
валi бесiди задушливими лiтнiми вечорами з археологом ГУшако-
вим - ерудованим i лристрасним дослiдником iсторичноi науки.
I]ей учений не сприйма€ як догму офiцiйнi Teopii. Результатом та-
ких дискусiй про витоки й cyTHicTb черняхiвськоi кульryри стала
певна iстина, що змушуе багато в чому переглянути заг€чIьновизна-
Hi постулати.

KpiM згаданих уже напрямiв дослiдження icTopii (хронiкального
й археологiчного), не варто забувати й про економiчнi закони, що
пояснюють, зокрема, чимaшо iсторичних фактiв, анiтрохи не дбаю-
чи про збiг iз загаJ,Iьновизнаною теорiею. Тож спробуймо поглянlти
на життя готського населення з точки зору економiчноi доцiльностi.

На KapTi поширення черняхiвських пам'яток чiтко видно, що
скупчення ix майже збiгаються з межами чорноземiв Лiсостепу, тоб-
то йдеться про iдеальнi умови для землеробства. Степ був непридат-
ний для сiльськогосподарських робiт внаслйок нестачi води. [Цо ж
до виробництва, то можна впевнено говорити про мiсцеве гончар-
ство, оскiльки горни для випurлювання керамiки, в тому числi й ба-
гатокамернi, у яких виготовляли характерний сiролощений черня-
хiвський посуд, регулярно трапляються у розкопках поселень.
Водночас,Ь виготовленням металевих виробiв було кепсько. Зна-
хйки, пов'язанi з метzчIургiйним виробництвом, 1край рiдкiснi й
неспроможнi вiдтворити повну картину цього виду ремiсництва.
Тож напрошуеться припущення, що частину ужиткових предметiв
черняхiвцi iмпортували.

А що ж експортували готи з територii нинiшньоi Украiни? Вй-
повiдь очевидна: сiльськогосподарську продукцiю, насамперед зер-
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Черняхiвська гончарна KepaMiKa. Поселення Лепесiвка,
Хмельницькоi обл.

но. Тобто, як i пiзнiше, протягом сотень poKiB, наша земля (поряд iз
родючим пiвднем €вропи та Пiвнiчною Африкою) вiдiгравчша ic-
тотну роль у забезпеченнi iнших держав х,riбом. Тодi це була Римсь-
ка iмперiя. Торгiвля вiдбувалась у великих торгових центрах - Оль-
Bii, яка на той час ще остаточно не втратила статусу торговельного
осередка, а також Пантiкапеi - столицi Боспорського царства. Тор-
говельнi контакти здiйснювмися також i торованими шшяхами у
Схiдну €вропу. В обмiн на зерно черняхiвцi одержувzulи з Iмперii
найкращi здобутки ремiсництва. Чому ж тодi племена, якi жили на
нашiй землi до приходу готiв (або HaBiTb ix сучасники), не чинили
так само, аби процвiтати? Вйповiдь - внаслИок низькоi культури
виробництва. У чому не вймовити готам, то це в знаннях i вмiннях,
набутих пiд час другого Великого походу, а можJIиво, наявних у них
ще вИ початку переселення iз загадкового пiвнiчного острова
Скандза. I, без cyMHiBy, - перейнятих переселенцями у бiльш роз-
винутих сусiднiх народiв (передусiм, Риму). Тому в той час, коли
довколишнi BapBapcbKi племена вдосконалювали зброю, готи мо-
дернiзували засоби сiльськогосподарського виробництва. Завдяки
прогресивним технологiям вони збирали непоганi врожаi, тож мzши
змогу експортувати надлишки зерна в бездонне черево Iмперii. Хоч
i непрямо, ця теорiя поясню€, зокрема, вiдсутнiсть у пам'ятках чер-
няхiвськоi культури великоi кiлькостi зброi i слiдiв пограбування.
Адже винищення хлiборобiв-годувальникiв означало б для сусiднiх
народiв - приректи себе на голод. Вiдродження рис латенськоi
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культури в керамiцi та прикрасах, <<кельтський ренесансл, за
М. IIJукiним, пiдтверджуються економiчними законами. Пiсля то-
го як вiйська Рима i правитеrrя лакiв Буребiсти розгромили кельтiв,
майстри - Hocii знань та BMiHb - у пош}.ках заробiтку вдалися до
мiграцii цивiлiзованими землями. Але iхня продукцiя не могла кон-
курувати з якiснiшими римськими зразками. Тому шLпях готським
ремiсникам зzuIишався один - у землi BapBapiB, де менш вибагливi
споживачi купували б ixHi вироби або обмiнювzlпи на харчовi про-
д}кти. У такий спосiб до готiв потрапила латенiзована KepaMiKa.

Протягом двох столiть територiя нинiшньоi Украiни була для
навколишнiх народiв своерiдним аграрним ра€м, виробничо-торго-
вим BaBr+TroHoM, де змiшралисяраси, мови, кулhтури. Таким чином,
готи виявиIIися не генераторами культури, як стверджу€ться у чи-
сленнихдослiдженнях (чомужтодi rи культура не збереглася в сусiд-
Hix племен пiсля вйходу готiв на Захiд?), а ii споживачами. Володiю-
чи найбiльшою цiннiстю в yci часи - якiсними продовольчими
прод},ктами, вони одер)ryвали за них усе, що виробrrяла тогочасна
Iмперiя. Варто зазначити, що володiння чудовими речами й викори-
стання ж у побlтi сприяло поступовому формуванню естетичного
смаку готiв, здiйсненню селеюIii продукгiв ремiсництва, тобто тво-
ренню <<моди>> на певнi товари. Тож у порiвняно короткий TepMiH iз
варварського племенi готи перетворились у повноцiнних потенцiй-
них жителiв Iмперii (дещо пiзнiше таке вiдбулося насправдi). Отже,
саме вони наблизили Iмперiю до найвiддаленiших районiв €вропи.

Напевно, не варто моралiзрати з приводувзаемозв'язкучасiв. Усе
й так очевидно. Просто хотiлося б ще раз наголосити на тому, що най-
бiльша цiннiсть в Украшi - земJuI. Ък було, е i повинно буги. У цари-
Hi технологiй ми вiдстаемо вiд високорозвин}"тих KpaiH. Тож археоло-
гiя могла б дати rrораду, як пйнести мi;кнародний стаryс Украiни на
сучасному етапi - повернуги сiльському господарству чiльне мiсце,
поки зеlчшя ще не остаточно отруена промисловiстю i не просякнуга
радiацiею. I тодi €вропа сама прийде до нас, несучи нам плоди своеi
цивiлiзацii. Аграрна KpaiHa - аж нiяк не обраыlивий статус. I це яскра-
во пiдтвердкують iсторичнi подii пiвторатисячолiтньоi давностi.
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9. Iсторичний шанс

З'ясувавши особливостi та здобутки матерiальноi культури го-
TiB, KoTpi прийшли на нашi землi, можна зробити висновок, що Hi
до, Hi пiсля них - упродовж кiлькох столiть - жоден з мiсцевих
народiв не сягнув такого високого рiвня майстерностi у виробнич-
TBi та господарюваннi. Не варто забувати й про те, що тiльки-но
потрапивши на цi европейськi землi з пiвночi, готи одразу вияви-
ли свою перевагу над племенами тубiльцiв, в iншому разi вони б
або розсiялися, або були поневоленi <(господарями> прибzurтiйсь-
ких земель. Тому логiчно припустити, що завдяки наявним у них
технологiям обробки метму, тканин i шкiри готи були краще при-
cTocoBaHi до життя. Численнi контакти з [мперiею, розвинутими
сусiднiми племенами та схiдними народами забезпечили iм iще
вищий piBeHb культури виробництва й суспiльного устрою. ТЬж
прихiд готiв на терени Надднiпрянщини та довге просування
через пiвнiчно-захiднi й центральнi райони Украiни icToTHo збага-
тили знаннями мiсцеве населення. .Щосить порiвняти грубий гли-
няний, невибагливо tIрикрашений горщик сарматського вироб-
ництва iз сучасним йому, витонченим i тендiтним, оздобленим
вигадливим орнаментом <<черняхiвцемr> iз лиску.rими лощеними
боками, аби зрозумiти, який народ завiтав до украiнського Лiсо-
степу.

Саме з готами можна пов'язати першi впорядкованi поселен-
ня - з вулицями та господарськими комплексами. Додамо, що го-
ти були дуже охайними у побутi: житла, розкопанi археологами, не
завZLIIено смiттям, на вiдмiну вiд су.rасних iM осель iнших племен.
Найпевнiше, черняхiвчi використовували для смiття спецiальнi
ями, щоб уникнути поширення хвороб.

Широке застосування метzulевих виробiв свiдчить про непогану
обiзнанiсть ремiсникiв-готiв з улаштуванням метчl,,Iургiйного ви-
робництва в Римськiй iмперii. Не можна стверджувати, що черня-
хiвцi самотужки виплавляли метм, оскiльки дотопер немае одноз-

71



,h Ю. Глцlлко. Омрiяна t<раiнадiтей Одина

Гончаршrй юрн 1

ФФ t
N

l
д]м vIl

Госп будiвмЗ
_)

0 10м
1-4l+-цJ

Гсп. бt,tЪм 4

Поселення Лепесiвка Хмельницькоi обл, План розкопок

начних археологiчних доказiв цього. Але те, що ixHi ков€rлi майстер-
но перероблювми готовий метал та виготовляли MeTzUIeBi предмети
на зразок пiзньоантичних, е беззаперечним. IJим, зокрема, була
зумовлена культура застосування метz1,1евих детzL,Iей у сiльському
господарствi, що пiднесло Його наякiсно новиЙ piBeHb. Мже мiсце-
Bi народи приблизно в цей же час орали по-старому, дерев'яним
плугом, тодi як у черняхiвцiв HaBiTb лопати були обкугi залiзом. От
i вгадайте, хто збирав кращi врожаi?
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Частина II. Скарби краiни Офtм

Черняхiвська культура. Лiпний (1-9) та iмпортований (l0-18) посуд.
1-12 - KepaMiKa; ]3-15 - скло; 16-18 - червонолакова KepaMiKa

Численнi рiзновиди кухонного керамiчного посуду свiдчать про
баrатий асортимент страв, що готуваJIися в ньому. BTiM, це, зрозумi-
ло, змежчuIо вИ суслiльного статусу i матерiального достатку влас-
ника. Селяни вживми традицiйну iжу - злакову, м'ясну та молочну.
Знать мала постiйнi контакти з [мперiею - з одного боку, та зi Схо-
дом - з iншого, тож могла запозичувати традицiТ харчування в сус-
йнiх народiв д.llя задоволення власних гастрономiчних уподобань.
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Рунiчнi написи.
1, 3-7 - rcеро-мircа, поселення JIепесiвка, Хлttutьнuцьrcоt обл.; 2 - кiсmянuй еребiнь,

БiлеороOська обл.

Чимало давнiх лiтописцiв згацують про своерiдну <(полiткорекг-
HicTb)> готЬ. Завдяки притаманнiй молодому пасiонарному8 народовi
допитливостi, вони легко сприймали рiзнi релiгiйнi погляди. В одно-

8 Пасiонарний - те саме, що соцiально активний. Ърмiн уведено Л. Гумiльовим у
прачi <Этногенез и биосфера Земли>.
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му поселеннi, ба HaBiTb в одному могиJlьнику одночасно траплrIються
поховання i за давнiм звиIIа€м (трупоспмення), i за християнським.
Ще означае, що мешканцi поселення не роздiлятlися зарелiгiйною оз-
накою. Система старих BipyBaHb, основою якоi була плеяда асгардсь-
ких богiв, поступалася мiсцем перейrrятим вiд сусiднiх п,rемен Bipy-
ванням у богiв, якi уособлюв.чIи сили природи. Релiгiя BoiHiB
IIост}дIово перетворювалася на релiгiю шiборобЬ. Коли в [V ст. Уль-
фiла донiс до готiв Блаry BicTb, христиlIнство не набуло статусу единоi
релiгii: воно досить довго спiвiснрало з iншими вiруваннями.

Приблизно таким € портрет народу, що оселився на територii
cyracHoi Украiни в II ст.н.д. Можна сказати, що велика iсторична
доля давzrла нашiй KpaiHi шанс якщо не сягнути рiвня европейськоi
римськоi культури, то принаймнi наблизитися до нього. Якби готи
лишилися туц то, можливо, центром европейськоi цивiлiзацii тепер
була б саме ця земля, а не територiя Риму, куди вони врештi пересе-
лvшися. Однак майже двохсотрiчну iдилiю зруйнува_па HaBruIa грriв.
Готи мусили покинути заповiтну KpaiHy, а важезний каток ryнськоi
навали стер з лиця землi весь iхнiй спадок, yci надбання. HaBiTb че-

рез сто poKiB пiсля того мiсцевi племена не знzчIи гончарного кру-
га - знову, як i кiлька столiть тому! I це пiсля тих шедеврiв готсько-
го гончарства, що цiнува:rися HaBiTb у пересиченiй Iмперii.

Отож, годi нарiкати на лiнощi та на обмеженiсть свого народу,
посилаючись на вiдсталiсть схйнослов'янськоi цивiлiзацii вiд гер-
MaHcbKoi €вропи. Просто MfiK нами пролягае щонайменше п'ять Bi-
KiB <,IIаузи> в цивiлiзацiйному розвитку. однак € нитка, що мiцно
пов'язуе двi частини €вропи. Хтозна, може, вiдкривши для себе ic-
торiю готiв як одних iз наших предкiв, ми зможемо наблизитися до
свропейськоi цивiлiзацiТ всерединi себе?
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Частина III

IМПВРШ ГВРМДНАРIХА

1. Суддt ATaHapix

Село, одне з багатьох, роэкинулося обабiч невеликоi рiчки. Ко-
лись iншi люди жили ту1 iншою мовою розмовляли. Точнiсiнько так
обробляли вони цю землю, тамували спрагу цiею водою, спожива-
ли плоди своеi працi, й достотутакдвiйко волiв тягнули важкий плуг.

Тепер ryг живугь вези, i з рiчки цiеi воду набирають, i землю цю роз-
пушують, Божественне сонце, яке споглядае з небес працю оратая,
HaBiTb не помiтило, що нинi то iнший народ. Як споконвiкiв велося,
так l далl тривае.

Ось i оранка в розпалi, та й день }DKe полудня дiстався - i, зда-
еться, завмер, випромlнюючи спеку.

Аж раптом - перестук колiс, KiHcbKe iржання, лемент:

- |дуrь, Тдуть!..
lде ATaHapix, виблискуючи золотими прикрасами, сам нiби по-

лудень, здаля його видно. Слiдом дружина виступао. Весело iM,
так, наче лоскоче iX хтось. Оточений воiнами вiз грюкотить старою
Грунтовою дорогою, колеса, обкугi залiзом, б'ють у пересохлу зем-
лю. На возi стоiть iдол, дивиться сонно й байдужо. Лице iдола вима-
зане жиром i кров'ю; мав,Д,оннар нинi спожиток.

Збiглися дiти подивитися на це чудесне видовище. Коло дверей
мазанок поставали жiнки. Тiльки оратай на близькому полi HaBiTb
голови не повернув - не до того йому.
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3упинився вiз iз iдолом. .Щружинники пропустили з-помiж себе
жерця. Вийшов старець у довгому бiлому вбраннi з обляпаними
кров'ю широкими рукавами. В руках Hic великудерев'янутарiль, а на
нiй - м'ясо. Як же розкiшно воно пахне! Вiд нього тягне димком, i

добре просмаженою цибулькою, i дивовижними прянощами, 3дриг-
нулися нiздрi у дружинникiв Атанарiхових - добре хоч близько сто-
яли. Потекла слинка в дiтлахiв, якi в курявi, коло кiнських Hil, кррили-
ся. Пiднiс старець над головою тарiль iз м'ясом i привселюдно
присвятив цю жертву.П,оннаровi, щоб дав той у добру пору дощ - на
врожай. А пiсля того оселi сiльськi обносити жертовним почали.

Пiд'Тдуть iз возом до господи та й зупиняться перед входом:
клич, жiнко, хазяТна!

Прийде хазяiн, руки вiд землi аж чорнi.

- Чого тобi, князю, навiщо вiд роботи вiдриваеш?

- Зрада, брате мiй, зачаТлася в серцях готiв, от я й хочу випро-
бувати тебе.

- Випробовуй, - мовить йому везиго1 - хай так...
l подасть йому жрець м'яса жертовного, вiд iдола. Погляне вези-

гот на.Щоннара, вклониться йому, вiддасть шану князевi й жерцю, а
тодi м'ясо прийме й хвалу отчим богам вознесе. Вiд того заяснiе
обличчя ATaHapixoBe, розгладиться на його чолi зморшка помiж кру-
глими густими бровами.

l покотиться вiз, ryркочучи, до наступного житла: клич-но госпо-
даря, жlнко...

Наче свято якесь зiйшло на поселення вкупi з грiзним ATaHapixoM,
Звичайно, були в селi й християни. Двох iз тих, що сповiдували нову
Bipy, ще ранiше, тiльки-но стало вiдомо, що iде ATaHapix i везе iдола,
селяни вмовили разом iз родинами пiти якомога далi, виu_lе за течiею
рiчки, аж у болота. !обре хоч, що TxHi спорожнiлi оселi уваги не при-
вертали. Тiльки на околицi села знайшлося четверо упертюхiв - трое
чоловiкiв, а з ними жiнка, сестра одного з них. Ti просто в обличчя Ата-
HapixoBi заявили: так, вiрують у Бога единого, тож м'яса жертовного
вiд iдола не споживатимугь. l краще вмерти iM, анiж вiри своеТ зректи-
ся, вiдсryпитися. Багато чого говорили вони, та rго б iх слр<ав!
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Повертався ATaHapix з iдолом !оннара, наче з вiйськового похо-
ду. Полонених за возом гнав. Одного хлопчину, з сирi1 князь до се-
бе в сiдло взяв, iншого BoiHoBi своему доручив. Тулиться дитина до
вершника, мовчки тулиться, i вже люба вона ATaHapixoBi, мов рiдна.

Вмираючи, батько ATaHapixa взяв iз сина велику клятву: щоби не
сryпала його нога на землю роменську поки BiKy. Син на цiй клятвi
мiцно стояв, ще й iнших змушував.

Аякто булоАтанарiховi, коли вступив BiH усело, де, казали, в ро-
мейську Bipy навернулися Bci поголовно, ще й храм свiй посеред ву-
лицi поставили?|Хто запитав у князя, що за KaMiHb йому на серце лiг?
Утiкали вiд нього, наче вiд зачумленого, тiльки калюжi розбризкува-
ли. Вiд нього втiкали й вiд !оннарового благословення - так, нiби
батьки ixHi не приймали цього благословення як найдорожчого дару.

Гнiвно ryпав iз небес бохественний молот, погрожуючи ринуги з
височiнi й голови безумцям порозбивати. Якийсь дружинник кинув-
ся наздоганяти втiкачiв, схопив котрогось iз них за волосся й пово-
лiк за собою. Жбурнув у грязюку пiд ноги князевого коня - маеш,
володарю, бодай одного для розмови!

CToiTb дурний запроданець на Bcix чотирьох, лiктями вперся в

землю, пальцi на потилицi схрестив. 3велiв йому ATaHapix обличчя
пiдвести: мовляв, не валяйся в багнюцi, не свиня!

Пiдкорився.
Виявилося, то хлопець poKiB п'ятнадцяти, на щоках прищi, губи

смикаються.

- Чого TiKaB? - запитав його ATaHapix, ледь стримуючи лють. -
Ми ж бо не вороги. Князь до вас навiдався, ще й почастунок привiз.

Мовчить.
ATaHapix затрясся, за мечем потягнувся, та вмить схаменувся.
А хлопець раптом вимовив крiзь сльози:

- Прости, князю.
l схлипнув.
ATaHapix одразу його простив,
Уклонився хлопець.П,оннаровi, взяв м'яса жертовного, зробив усе,

як йому звелiли, а тодi вiдiйшов убiк, повалився в траву й заплакав.
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ATaHapix до нього пiдiйшов, ногою штурхнув.

- А навiщо вони Bci в той будинок побiгли?
Юнак повернув до князя набрякле вiд слiз обличчя.

- У храм побiгли, вiд тебе рятуються.
ATaHapixoBi нiздрi роздулися.

- Як це вони ряryватися надумали?

- То ж храм, - хлопчина аж очi вiд здивування вирячив. - Пра-
во прихистку...

Розреготався тодi ATaHapix,

- Цю халупу за храм не ввФкаю.
l эапитав, чи Bci, хто в ромеЙську Bipy навернувся, втому uxpaMio

зiбралися. Юнак кивнув.

- От i добре, - мовив ATaHapix, - що нiкого в околицi виловлю-
вати не доведеться.,.

l до дружинникiв повернувся. Звелiв хмизу набрати, сухоТ соло-
ми, яка де-не-де в хлiвi трапиться, та довкола храму обкласти. Ti
здогадалися, що в князя на думцi, селом розбiглися, гигикаючи.
Молодi в ATaHapixa дружинники. Бувае, як вовченята бавляться. Та
й сам ATaHapix вiднедавна в лiта увiйшов, йому ще й тридцяти не-
мае.

Коли храм заходилися в'язанками обкладати, дощ ущух. До впо-

доби прийшлася, виходить, .Д,оннару князева задумка. З храму до-
линуло жалюгiдне й скиглення, Хiба ж то спiв?

Князь безжально махнув рукою дружинникам, tлоб пiдпалювали.
3айнялося дружно, TpicKiT здiйнявся такий, що потонуло в ньому

скиглення,
Полум'я сягнуло небес. Вогонь так i поривався лизнуги язиком

веселки що горiла iншим, холодним свiтлом. Крики незабаром стих-
ли, лиш полум'я сryгонiло. Та ще хлопчина скiмлив, згорнувшись
клубком у TpaBi, наче жалюгiдне lленя1,

| Хаецrcая Д. Атаульф и другие. Готский для всех. - Гл. 3. Ульфила
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2. Знову до Рима

Криза в Римськiй iмперii тривала. <,Солдатськir> й <,ceнaTcbKi,,

iмператори змiнювали один одного, i мало хто з них доживав до
cTapocTi. Насувалася загроза розколу на безлiч дрiбнiших частин, за
якого Iмперiя вiдразу ж повzl,,Iилася б пЦ ударами BapBapiB, що
}ъilкно стежили за станом <(хворого)>. Щля них Рим завщди був сим-
волом багатства i <краiною необмежених можливостей>>. Але чи-
сленнi прикордоннi apMii все ще оберiгали Iмперiю, вражену зсере-
дини страшною хворобою - боротьбою за владу. Жоден iз
тогочасних iмператорiв не мав досить авторитету, щоб узяти в cBoi
р}.ки всю повноту влади. Лихолiття й, фактично, безвладця,lривали
доти, доки в 284 р. iмператорський пурпур примiряв на себе.Щiокле-
TiaH. BiH був ппомiркованим>. тобто влаштовував i сенат. i армiю.
Що того ж мав багато прихильникiв у вищих колах суспiльства. Ско-
риставшися цими перевагами, Щiоклетiан одразу ж розпочав ре-
формування.

Насамперед BiH запропонував грошову реформу. Срiбнi монети на
той час замiнили мiдними та й Ti втратили свою лiквiднiсть. Тому бу-
ло вирiшено перейти на мйно-золоту систему, щоб не скотитися до
вИносин прямого товарного обмiну. KpiM того, новий iмператор здiй-
снив повну iнвентаризацiю земель та володiнь i HaBiTb iнiцiював пере-
пис населення. BiH BBzDKaB, що набагато легше кер}ъати державою,
знаючи, <<що де лежить)>. IJя надзвичайно сrс,rадна робота здiйснюва-
лася найперше задля оптимiзацii податкiв. Не нава;куючись робити
<<рiзrсоt pyxiB> стосовно системи управлiння дер)€вою, [ioюteTiaH,
нiби пiдштовхн}ts iiдо рйнацii, задовольнивши прагненнJI представ-
никЬ провiнцiй до децентралiзацii влади.

<,Iмперiю замiсть колишнiх "iмператорськIоtr> i <<сенатських> провiн-
цй, якi сформра_llися iсторично, було подiлено на сто однудiоцезiю2 i

z !iоuезiя (лат.) - церковно-адмiнiстративна одиниця, звичайно очолювана пра-
влячим спtlскопом.
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чотири префекгури3. Численнi прикордоннi apMii в декiлька легiонiв
теж були роздрiбненi внаслiдок створення хоч i менших, зате мобiль-
нiших пйроздiлiв, причому межi <,вiйськових округiв,> не збiгалися з
межами цивйьних дiоцезiй. Вдаючись до цих заходiв, iмператор на-
магався уникнути небезпечноТ тенденцii висунення армiями cBoix
узурпаторiв, що, однак, вдчL,тося, як засвИчили подzLIIьшi подii, да_llе-
ко не повнiстю,>4.

У такий самий спосiб iмператор реформував систему влади, Бу-
ло винайдено тетрархiю5. Всерединi держави вiдбувся адмiнiстра-
тивний подiл на Захiдну iмперiю - старшу та Схiдну iмперiю - мо-
лодшу. На чолi кожноi стояв правитель - август, причому август
схiдний пiдкорявся августовi захiдному. Спiвправителями кожного
з августlв призначалися цезар1, влада до яких переходила за спадко-
вим правом через 20 poKiB пiсля початку правлiння августа. Далi це-
зарi caMi ставzulи авryстами й добирали собi нових цезарiв, якi,
сво€ю чергою, також згодом робились августами, Тобто система
влади самовiдтворювrulася. Iмперiя отрим}ъала чотирьох правите-
лiв, яких регулярно заступzLли TxHi ж y"lHi пiсля набуття управлiнсь-
кого досвйу. Ъоретично така система наближалася до iдеалу, i, за-
стос}ъавши fi, .Щiоклетiан мав змогу створити iдеальну державу.
Якби не люди. Люди - з притаманною iM скупiстю, честолюб-
ством, жадобою влади - виявилися дччIеко не досконалими, тож на
практиц1 система тетрархш дrяла порrвняно недовго.

На кiнець III ст. в €вропi поширилосяхристиянство. Внаслйок
гонiнь на християн кiлькiсть вiруючих, готових прийняти муче-
ницьку смерть задля обiцяного спасiння душi значно зросла. Що
описуваного перiоду в християнському середовищi вже було запо-
чатковано кiлька сект, прибiчники яких ворогували мiлt собою не
менш запеюIо, анiж прихильники традицiйноi на той час релiгii - з
yciMa християнами. Iмператор Щiоклетiан не мiг не зважати на таку

З Префектура (лат) - адмiнiстративний округ у Римськiй iмперii
а II[yKuH МБ. Готский пlть.
5 Тетрархiя (грец.) - тут: чотиривладдя.

Я,
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велику спiльноту iновiрцiв, здатних вiдстоювати свою Bipy та rтоши-

рювати ii. Сам BiH ставився до християн негативно, незважаючи на
те, що, як вiдомо, його дррlсина й дочка сповiдували цю Bipy.

Християнство cTzulo каменем спотикання у взаеминах мЬк воло-
дарями Iмперii. ThK, на початку IV ст. два августи - Константин i
Лiцинiй - кардинаJIьно розходилися у ставленнi до християн. Кон-
стантин теж не був християнином i не пiдтрим}ъав цiеi релiгii, апе
як мулрий правитель розумiв. що поширення новоТ вiри вже
неможливо зупинити; водночас BiH усвiдомлював полiтичний зиск
пiдтримки з боку зростаючоi apMii вiдчайдушних, готових на смерть
в iм'я uiei вiри людей. А тому цей август на словах став пiдтримува-
ти християн, чим викJIикав ненависть спiвправителя Лiцинiя,
вiйська якого Константин пiзнiше розгромив пiд час вiйни. Самого
августа Константин знищив, за повйомленням Йордана, руками
готських найманцiв. YTiM, готи воювzчIи на боцi обох августiв. Кон-
стантин зzulишився единим правителем обох частин Iмперii. А не-
задовго до цих подiй, у 31З р., було 1хвмено Медiоланський едикц
який фактично скасовував гонiння на християн.

Здобувши Bci iмператорськi повновzш(ення Константин не за-
лишився в Римi, а заснував на лiвденному схолi Iмперii MicTo.
назване на його честь Константинополем. Починалася вiзантiйська
доба. У релiгiйних питаннях Константин не став на бiк християн, до
скону зzulишаючися прихильником язичницькоi вiри. Однак BiH ак-
тивно спiвпрацював з адеrттами новоi релiгii та сприяв проведенню
Вселенських соборiв християнськоi церкви. Перший iз них - Hi-
кейський собор - у З25 р. прийняв кiлька важливих документiв
стосовно реryлювання релiгii. Ще зiбрання засудило apiaHcTBo як
ересь та затвердило перемiщення дати Великодня, оскiльки за рим-
ським юлiанським кiuIендарем кожних чотири роки тривалiсть ро-
ку збiльшувалася на один день, тожякби дата Великодня зzl,,Iишzulа-
ся фiксованою, за кiлька сотень poKiB вона зсунулася б на лiто. Пiд
документами Нiкейського собору, серед iнших, cToiTb i пiдпис епи-
скопа Готii Феофана. IJe засвiдчуе, що серед готiв ще до початку
IV ст. християнство було доволi поширене, причому в його apiaHcb-
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Походи гунiв та iнших племен на територiю Iмперii.
<Скiфськi вiйни>. Середина III ст.

кому, еретичному - згИно з НiкеЙським собором - BapiaнTi. Од-
ним iз християнських MicioнepiB, що вирушили навертати BapBaplB
до iстинноi вiри, був ухе згадуваний Ульфiла, якому судилося здiй-
снити в Готii справжню духовну та Kультурну революцiю.
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3. ХристиrIнство готiв

<,тим часом Валент вiдiйшов вiд iстинноi католицькоi вiри i за-
хопився облулою арiанськоi cpeci. Тому BiH послав свяшеникiв-сре-
тикiв iз недобрими переконаннями, чим дол}^{ив готiв до числа тих,
хто сповiдував цю помилкову доктрину. Зернами Tiei трутизни BiH
отруiв чудових людей, якi ще довгi роки дотримувалися хибних по-
глядiв, щиро подiляючи Bipy в ix iстиннiсть.

Потiм епископ Ульфiла придумав готськi лiтери й переклав но-
вою мовою Старий i Новий Завiти. Оскiльки готи мzши лiтери й
закон, вони створилина власний штиб церкви, дотримуючись, вiд-
повИно до Арiя, доктрини про не€диносlтнiсть. Вони вiрили, що
Син був менш значним, анЬк Отець, i йшов слiдом за Ним. Вони по-
дtлялидумку, що Святий Дух не був Господом i не вигrливав iз с},тно-
cTi Отця, а буъ сотворений Сином, rцо Святий Щр< мав сл}rкити й
пiдпорядков}ъатися iM обом - i Отцю, i Сину. Вони стверд)IqъаJтIи,

що була одна iпостась та одна cyTHicTb Отця, iнша була Сином, i, на-
рештi, ще iнша - Святим Духом, i таким чином вони не поклоняли-
ся €диному Богу i Господу вiдповiдно до Святого Письма, а маJIи
трьох рiзних богiв. Вони утвердили це затяте богохульство на довгi
часи i сповiдували його протягом правлiння королiв упродовж 213
poKiB. Зрештою, дбаючи про спасiння, вони вiдкинули своi помил-
ки i, з ласки Христа, об'едналися з католицькою вiроюr>6.

ThK коротко описуе iсторiю поширення християнськоi релiгii
серед готського населення середньовiчний iсторик. Хоч насправдi,
звичайно, все було набагато складнiше.

У серединi III ст. готи здiйснили низку зухвzLтих HacKoKiB на Ма-
лу Азiю. iм приписують зруйнування одного з семи чудес cBiTy -
храмуАртемйи в Ефесi. Поверта_ltисяварвари з багатою здобиччю та
безлiччю рабiв, чимZLIIо з яких на той час уже були християнами.
У 264 р. серед iнших рабiв у Щакiю з Каппадокii, тодi ще грецькоi

6 Исudор Севuльскuй, История Готов. - С. 7-8.
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провiнцii, вивезли лiла i бабусю Ульфiли. Iхнiй видатний нащадок
народився в З l l р. вiд шлюбу дочки цих рабiв iз готом. Iм'я Ульфйа
суто готське i в перекладi означае <(син вовка>, <(вовченя)>. Щля пропо-
вiдника християнського смирення воно дещо дивне, аJIе саме пй
цим готським iMeHeM Ульфiлу внесено до анналiв icTopii християнсь-
коi релiгiТ. Оскiльки мати його була християнкою, BiH виховрався в
<riстиннiЙ Bipi,>, а коли пiдрiс, став членом християнськоi общини.

Ульфiла BMiB говоритуl й пиQати грецькою, тож представники
готськоi елiти часто брали його з собою в посольськi Micii як товма-
ча. Саме пiд час таких подорожей BiH багато довiдався про навко-
лишнiй cBiT i звичаi iнших rrлемен, навчився римського етикету.
У Mipy зростання довiри готських конунгiв до молодого товмача,
Ульфiла, онук рабiв, дедалi вище пiднiмався щаблями суспiльноi ie-
papxii. У 20-х рр. IV ст. на молодого варвара, який чудово володiв
кiлькома мовами, звернула увагу одна з наймогутнiших осiб Iмпе-
piТ - спископ Нiкомедiйський €всевiй. Родич iмператорськоi ciM'i,
вигадливий iнтриган, BiH був фактичним духовним главою Схйно-
го Риму, користуючись у Константинополi величезною владою. Од-
не погано: Овсевiй сповiдував apiaHcTBo.

У Ti часи суперечка щодо iстинноi вiри точилася мiлс прихиль-
никами двох проповiдникiв - Атанасй й Арiя. Останнiй наполягав
на BepxoBeHcTBi Бога-Отця, Атанасiй же доводив piBHy святiсть yci-
сТ СвятоI Трiйцi. I тiльки пiсля втручання iмператора Константина,
за вiрою - язичника, версiю Арiя було на Соборi вiдкинуто. €все-
вiй, послiдовник Арiя, вважав своiм обов'язком поширювати <<ic-

тинну)> Bipy серед варварських племен, рятуючи iх вИ геенни огнен-
Hoi. Розумiючи, що варварам - з TxHiM багатобожжям та суворою
iерархiею в межах пантеону - буде важко усвИомити, яким чином
Бога-Отця, Сина i Святого Щуха можна вважати рiвноправними, та
ще й, oKpiM того, €диним божеством, €всевiй мав саме apiaHcbKy
версiю за набагато доступнiшу для розумiння (до речi, BiH таки не
помилився). Вiдтак €пископ запропонував молодому дияконовi
готського священика Феофана прийняти на себе хрест i напоумити
BapBapiB. Ульфiла взявся до натхненного виконання cBoci MiciT.
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На той час уже вiдбувся подiл готського народу на остроготiв i
везиготiв (про причини цього - трохи згодом). Оскiльки Ульфiла,
був родом iз Щакii, BiH проповцував там само, серед племенi везиго-
TiB. Остроготи якийсь час зЕuIишмися позбавленими християнсь-
ких rтроповiдей, та зрештою наприкiнцi IVст. нова Иея опанрала й
цей народ. Спочатку готи сприймали проповiдi Ульфiли як епiчнi
сказання, до яких були вельми прихильнi й якi caMi вмйи сюIадати.
Оповiдачем Ульфiла виявився вправним, мовами вlн володlв, ми-
стецтва знав, тож провадити просвiтницьку дiяльнiсть серед неви-
багливих мешканцiв готських поселень, KoTpi, oKpiM пiсень cKzulb-

дiв, нiчого бiльше не чули, Ульфiлi не становило труднощiв.
Спочатку християнство поширилося серед нижчих, малоосвiчених
верств готського населення. Вищi готи, голови родlв та шнr сrrадко-
емцi, жерцi зi своiми сiм'ями, военачЕчIьники з воlнами довго не
пiп"цавалися впливу HoBoi вiри, змишаючись вiрними послiдовни-
ками предкiв... Th й у поселеннях мирно спiвiснували християнськi
родини та язичницька бiльшiсть. Бiльше того, археологiчнi данi за-
свiдчують, що HaBiTb cBoix померлих вони ховzrли поруч, щоrтравда,
вйповiдно до нzulежних ритуалiв. Поряд з урнами iз прахом помер-
лих у черняхiвських похованнях знаходять труtIоположення, якнай-
певнiше, - за християнським звичаем. KpiM того, християни на зе-
млях Захйноi Готii споруд)ryвали в поселеннях храми. Здебiльшого
це була традицiйна видовжена споруда, де вони збиралися для мо-
литви. Зважаючи на цi данi, на початковому етапi поширення хри-
стиянськоi вiри релiгiйних чвар мiлt поселенцями не виникало.

Однак готська знать, небезпiдСтавно остерiгаючися цiлковитого
розчинення самобутностi народу в хвилях християнськоi piBHocTi, а
також побоюючися помсти предковiчних богiв, не могла довго тер-
пiти таке вiльнодумство. Князь ATaHapix першим розпочав гонiння
проти християн. BiH особисто об'iщцжав села, переконував одно-
племiнникiв повернутися до асгардського пантеону, возив iз собою
iдола, змушуючи тих, хто вагzDIися, до жертвоприношень. Най-
бiльш непокiрливi, зрештою, наражzllrися на кару. Князь був силь-
ним, свавiльним i швидким на розправу. В icTopii готського народу
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BiH вйiграв величезну роль. Але, попри Bci його поважнi дiяння,
спроба <<зупинити BiTep>> здобула йому лиху славу в лiтописах се-
редньовiчних iсторикiв, геть ycix - ревних католикiв.

Репресii ATaHapixa чинlulи деякий вIuIив на населення, оскiль-
ки да.леко не Bci готи були прихиJIьниками icTopii про Сина людсь-
кого. Готи-християни, розрлiючи, що перетворюються у вигнанцiв
серед власного народу, а нова Bipa нарa>ltае iх на небезпеку наюIасти
головою, звернулися до iмператора Констанцiя, сина Константина,
з проханням надати iM притулок на землях lмперii. Пiсля отриман-
ня найвищоi згоди, Ульфiла, як свого часу Мойсей, повiв свiй
народ. Тiльки йти iM довелося не пустелею, а через болота й лiси
Придунав'я. Християнська частина готського населення рушила в
Мезiю, що ii iмператор милостиво надав наверненим ухристиянство
готам, аби Ti жили на цих землях та боронили ix. IJe стzlJIося на по-
чатку 50-х рр. IV ст. Якийсь час безiменна держава зuшишzчIася чи-
мось на кштчLлт козацькоi вольницi, куди мiг утекти будь-хто, гно-
блений жорстокою владою ATaHapixa, й отримати духовну розраду.
Пiзнiше християнська республiка Ульфiли дiстма назву Малоi Го-
Tii. BTiM, влада в Малiй Готii була одноосiбною, хоч державу й очо-
лювЕчIа духовна особа. Згодом владу успадкувЕLти нащадки Ульфiли.

На зорi християнства, в його <(романтичний> перiод, тобто Mi;K
мучеництвом i боротьбою за владу основним прагненням новона-
вернених був потяг до знань. Вони радо дол}цztлися до та€мниць
Святого Письма, а отже, i до грамоти. Але для вивчення скJIадних,
найчастiше абстрактних понять, якими ряснiло Святе Письмо, мо-
жlrивостей готського рунiчного письма явно бракувало. Тож праг-
нучи зробити священнi тексти доступнiшими, Ульфiла наважився
ввести в готське письмо HoBi букви. Спираючись на грецький алфа-
BiT i римськi лiтери, BiH створив своерiдний гiбрид, що лiг в основу
новоi готськоi писемностi. Це виюrикало справжне культурне пiд-
несення в IoTcbKoMy суспiльствi. Однак €пископ, повсякчас закJIо-
потаний поширенням вiри, спорудженням xpaMiB, судовими спра-
вами (нагаду€мо, що вождь у готських князiвствах правив, зокрема,
ще й за судцю), понад усе пильнував справу життевоi ваги - пере-
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клад Святого Письма готською мовою. У цiй прачi Ульфiла проде-
монстрував дивовижну cTapaHHicTb i сумлiннiсть, причому його
apiaHcbKi погляди нiяк не вплинули на точнiсть перекладу: епископ
перекладав бiблiйнi тексти дослiвно, зберiгаючи стиль грецького
оригiналу, HaBiTb на шкоду готськiй стилiстицi.

Переклад Ульфiли мав надзвичайну популярнiсть: ним користу-
вччIися варвари, якi населяли всю €вропу. На початку VI ст. при
дворi Ъодорiха Великого щонайкращi майстри виготовили навди-
вовиr(у гарну книгу - розкiшний манускрипт невеликого формату
(19,5 см завдовжки i 25 см заввишки ), писаний на багряному пер-
гаментi срiбним (а подекуди - й золотим) чорнилом. Можllиво,
цей примiрник Святого Письма призначався самому Ъодорiховi.
Здавалося б, HaBiTb саме провидiння оберiгzцо це видання, оскiль-
ки воно дiйшло до наших днiв - i е нинi чи не единим зразком гот-
cbKoi лiтератури. Адже пiсля того як iмперiя готiв повалилася, рев-
Hi католики знищили все, що нагадувzulо про великий народ. Yci
книжки були або спаленi, або змитi (адже пергамент коштував
досить дорого), i на cTopiHKax палiмпсестiв7 понаписувiulи <<пра-

вильнi духовнi тексти>.
Фрагмент великоi книги Бiблii, що дiйшов до наших днiв, нази-

ва€ться Codex Argenteus (<Срiбний кодекс>). Нинi BiH зберiгаеться в

унiверситетi м.Уппсали (Швечiя). Щей примiрник мiстить Чотири-
евангелiе, виконане, як уже зазнач€шося, на пурпуровому пергаментi
срiбним, а подекуди золотим чорнилом. Вц первiснихЗЗб cTopiHoK
зЕt,Iишилося l88, причому один листок було виявлено зовсiм недав-
но - у 1970 р. €вангелiя розмiщенi в так званiй захйнiй послiдовно-
cTi (Матвй, IBaH, Лука, Марко), як i в iнших рукописах старола-
тинськоi Бiблii. Перших три рядки кожного з €вангелiй написанi
золотими буквами, що надае <Срiбному кодексу> винятковоi краси.
Золотим чорнилом прописано й початки роздйiв, а також скорочен-
ня iMeH евангелiстiв у таблицях наприкiнцi кожноi сторiнки. Писане

7 Палiмпсест - давнiй рукопис, написаний здебiльшого на пергаментi пiсля того,
як з нього було стерто первинний текст
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срiбним чорнилом, що пИ дiею часу потемнiло й окислилося, на
темно-багряному пергаментi чита€тъся дул(е важко. На фоторепро-
дукцiях тексти €вангелiй вiд Матвiя i Луки дуже вйрiзняються вiд
TeKcTiB IBaHa i Марка - можливо, через неоднаковий сюrад срiбного
чорнила (чорнило, яким переписано €вангелiя вИ IBaHa i Марка, Mi-
стить бiльше срiбла).

Iсторiя iснlъання цiеi книги ряснiе небезпечними пригодами.
IЦо вiдбувалося зi uСрiбним кодексом> упродовх( першоi тисячi ро-
KiB пiсля виготовлення лишаеться та€мницею. У серединi ХИ ст. Ан-
тонiй Mopi_lT,ToH, секретар кардинала фанвел,ri, виявив рукопис у бi-
блiотецi монастиря Верден, що на рiчцi Рур, у Вестфалii. BiH
переписав <,Господню Молитвуr> й кiлька iнших уривкiв, якi згодом
разом з iншими переписаними вiршами видав Арнольд Меркатор,
син вiдомого картографа Герхарда Меркатора. Щвое бельгiйських
}лrених - Георг Кассандер i Корнелiй Воугерс, дiзнавшися про руко-
пис, привернули до нього уваry наукових кiл, а iмператор Рудольф II,
великий поцiновувач TBopiB мистецтва i старовинних рукописiв, до-
правив <Срiбний кодекс)> до свого улюбленого замку фадчани у Пра-
зi. У 1648 р., в останнiй piK Тридrцтилiтньоi вйни, книгу - серед iH-
ших трофеiв - було передано у Стокгольм. Там ii подарували
молодiй королевi Швецii KpicTiHi. У 1654 р. пiсля зречення прави-
тельки престолу ii королiвський учений-бiблiотекар, данець IcaaK
Воссiй, лридбав цей рlr<опис i вирушив з ним на батькiвщину. На-
рештi книзi пощастило: на Hei натрапив фахiвець. Дядько Воссiя
Франциск Юнiй (син богослова перiоду Реформачii з таким самим
iм'ям) досконzl,,Iо вивчив давнi TeBToHcbKi мови, У тому, що шtемiн-
ник надав йому для вивченнrI цей унiка-пьний докуменъ Юнiй вбачав
tlepcT долi. На ocHoBi транскрипцii, яку зробив уrений на iм'я Щер-
рер, Франциск Юнiй пИготував перше друковане видання Bepcii
€вангелiй Ульфiли. Однак iще до того як це вI,цаннrI побачило cBiT,
<Срiбний кодекс>> знову змiнив власника. У |662 р. його ц/пив вер-
ховний канцлер Швецii граф Магнус Габрiель де ла Гардi, один iз
найвiдомiших шведсьIаж аристократiв, покровитель мистецтв. До-
рогоцiнний рукопис мzшо не загинув, коли корабель, який вiз його
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назад до Швецii, пЦ час сLuIьного шторму огинав один з ocTpoBiB у
затоцi Зейдер-Зе, але якiсне упакування врятувzrло кодекс вiд соло-
Hoi води. Подмьша подорож - уже на iншому кораблi - минула
вдало. У 1669 р., цiлком усвiдомлюючи iсторичну цiннiсть рукопи-
су, де ла Гардi передав його бiблiотецi унiверситеry м.Уппса_ltи. При
цьому BiH замовив придворному KoBuIeBi розкiшний срiбний окJIад

рlпlноi роботи. У бiблiотецi рукопис став предметом глибокого вив-
чення, i в HacTlTlHi роки вийшло кiлька видань <Срiбного кодексу>.
У XIX ст. бездоганне з фiлологiчноi точки зору видання з чудовим

факсимiле пiдготував А. Уппстрем,
Пiзнiше iсторiя рукопису потрапля€ у площину iсторичного де-

тективу. У 20-х рр. XIX ст. зi <,.Срiбного кодексу> було викрадено два
десятки аркушiв. Зловмисник, безсумнiвно, належав до HayKoBoi
елiти, оскiльки добре усвiдомлював справжню цiннiсть цих шматкiв
пергаменту. Коли крадiжку розкрили, наукове товариство впало у
вйчай: знайти злодй так i не вдztлося. Однак у 1857 р. стzшася неспо-
дiванка: унiверситет отримав листа вй якогось добродiя, де повЦо-
млялося, що в нього е дещо цiкаве для вчених. За вказаною в листi
адресою спецiалiсти здибали старого, який бlъ уже при cMepTi. BiH
сповiстив iM, що € тим самим та€мничим злодiем, який украв кiлька
листкiв <Срiбного кодексу>>. Покаявшись, любитель старожитно-
стей повернув унiверситету вкрадене, а тодi щасливо упокоiвся.

У |927 р. до 450-рiччя унiверситету м.Уппсали вийrrшо мону-
MeHT€uIbHe факсимiльне видання <Срiбного кодексу>. фупа фото-
графiв, використовуючи найпрогресивнiшi на той час методи, ство-
рила комплект репродукцiй ycix аркушiв рукопису, якi читати
HaBiTb легше, анiлс потемнiлий пергамент оригiналу. Автори видан-
ня, професор Отто фон Фрiзен та доктор Аrцерс фапе (тодi - бi-
блiотекар унiверситету), доповнили його результатами дослiдження
палеографiчних особливостей <Срiбного кодексу)) та переказом йо-
го пригод впродовж столrть.

У 1970 р. романтична iсторiя видатного документу поповнилася
ще однiею подiею. Пiд час реставрацii капели св. Афри в Шпе-
ерському соборi (Австрiя) епархiальний apxiBicT доктор Франч
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Хаффнер виявив у дерев'яному релiкварii листок - як з'ясувuulося,
з Codex ATgenteus. Листок мiстив закiнчення €вангелiя вiд Марка,

На початку)С( ст. у селищi Шейх-Абад - у €гиптi, неподалiк вiд
стародавньоi Антиноi, - знайшли фрагмент пергаменту з двомов-
ного готсько-латинського рукопису. BiH датувався VI ст. i мiстив по-
гано збере;кенi уривки з кйькох вiршiв ocTaHHix глав €вангелiя вй
Луки. На жаль, цей фрагмент було знищено в 1945 р. рiчковою во-
дою, що rrотрапила крiзь непомiчену течу до пiдземного сховища в
Гiссенi, де зберiгалися старожитностi в роки Другоi cBiToBoi вiйни.

Тhкою е iсторiя творiння Ульфiли. fIомер €пископ у 381р. (за iH-
шими даними - в З83 р.). Готськiй державi судилося пережити ще
один стрiмкий злет - i через два столiття остаточно зникнути.

4. Розквiт черняхiвськоТ lул ьту|ри

У III-IV ст. готський народ був надзвичайно активним. Захо-
плення Боспорського царства дозволило готам за допомогою
грецького флоту здiйснювати пiратськi набiги на Ma:ly Азiю. Вод-
ночас тиску з боку готiв постiйно зазнаваJ,Iа зона Лiсостепу, контро-
льована праслов'янськими rrпеменами aHTiB, склавенiв i венедiв на
сходi, а також бастарнами - на пiвнiчному заходi. Густота населен-
rrя i потреба в родючiй землi, деревинi, залiзнiй рудi, мiдi, срiблi й
золотi змушувiulа готськi племена перебувати в постiйному pyci.
Iнодi вони HaBiTb заходили на заборонену територiю Iмперii. Так, у
ЗЗ2 р . готи напаJIи на capмaTiB, яких на той час витiснили дiLтеко на
пiвнiчний захИ. Як вiдомо, протягом певного часу Карпати назива-
лися Сарматськими горами. I якщо ранiше це засвiдчувzl,,Iо велич
краiни capMaTiB, то згодом cTzulo вiдображати реzlльне становище:
сармати й справдi там жили. Не зовсiм вдiшо вйбивши наскоки го-
TiB, сармати поскаржилися на з}хв:ulьцiв римському iмператоровi.
Римом тодi правив Констанцiй, син Константина. Незважаючи на
свою прихильнiсть до готiв, Констанцiй вирядив на мiсце конфлiкту
загiн i завдав готам нищiвноi поразки. AMMiaH Марцеluliн, згадуючи

Я,
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Предмети з могильника Чатир-[ац Крим. Розкопки В. Мица.
1 - короmкuй мец-кuнdллсал <<меоmсько?о>> muпу; 2 - бронебiйнuй наконецнuк спuса,

моilслuво, Bid балiсmu

про цю <<стару> битву в книзi IIро доблесть римськоi зброi, говорить
про стотисячнi втрати готiв. Римляниновi можна вибачити таке пе-
ребiльшення, зрештою, для готiв цей удар виявився вiдчутним. Зо-
крема, у полон було взято готського князя Aopixa. BiH жив у Кон-
стантинополi як почесниЙ бранець, Йому нzL.Iежzци вiдповiднi до
його статусу почестi, на однiй з площ на честь князя HaBiTb встано-
вили KiHHy статую. Повернувшись iз трив€rлого полону, Aopix зму-
сив свого сина ATaнapixa заприсягтися не ступати на римську зем-
лю. Й ATaHapix тiльки наприкiнцi життя rrорушив присягу -
щоправда, через cKpyTHi для готiв обставини.

Першим на поразку готiв знову зреагував Рим. Констанцiй,
який особисто переконався у вiйськовому мистецтвi готiв, усвiдо-
мив, що, попри тимчасову перемоry римляни можуть потрапити у
смугу поразок, оскlльки варвари дуже швидко вдосконалювzL,Iи
cBoi вiйськовi вмiння. Iсторiя fIоказала, що iмператор не помиляв-
ся. Але це стчtлося набагато пiзнiше. Атодi Констанцiй запропону-
вав готам союз iз Римом. Вiдповiдно до союзного договору, готам
нмежала щорiчна <<стипендiя>> - золотом, виробами та, можливо,
продуктами. За це вони зобов'язувчlися не тiльки не нападати на
доброчесних громадян Риму, а й боронити кордони Iмперii вiд не-
проханих гостей. У такий спосiб iмператор купив собi як мир iз
войовничим народом, так i значний <буферний>> прикор.щонний
загiн. KpiM того, Рим здобув величезний ринок для збуту cBoix то-
BapiB.
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Прикраси з Качинського скарбу. Волинь

IIJе в 328 р. завершилося <<будiвництво столiття)> - постав MicT
через Щунай. Римляни звели цю yHiK,uIbHy споруду близько кiломе-
тра завдовжки з подвiйною метою. З одного боку, через MicT apMii
легко було дiстатися у фланг BapBapiB; з iншого, це був торговий
rrlлях. Удень i вночi мостом рухалися до Скiфii в€l,,Iки з товарами.
Вони поверталися HaBaHTDKeHi зерном, вирощеним причорномор-
ськими племенами, сiллю, виробами готських, сарматських, грець-
ких майстрiв. Завдяки укладанню союзу мiж готами й Римом тор-
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гiвля icToTHo пожвавилася. Родючi землi - ареал черняхiвськоi
культури - давали людям, якi тlт жили1 змогу долуrитися до Bcix
благ тогочасноi цивiлiзацii. Вiд початку IV ст. черняхiвцi не просто
жили в достатку - вони зазнaulи розкошiв.

Разом iз добробlтом зростав i вплив Готii. Буд"lи, властиво,
римською провiнцiею, черняхiвський ареал жадiбно вбирав yci бла-
га бiльш розвинутоi цивiлiзацii. А BTiM, у зазначений перiод почzulо-
ся формування готськоi протодержави. Саме це сприяло появi на
полiтичнiй apeHi таких особистостей, як RpMaHapix та ATaHapix -
одноосiбних правителiв, царiв, яким пiдкорялися Bci: простi люди,
жерцi, князi, воеводи. М.lЩукiн зазнача€ вiдсутнiсть у скарбах чер-
няхiвськоi культури коштовних римських сервiзiв, якими римляни
зазвичай пiдкуповували вождiв численних германських племен.
Уцьому разi влада зосереджувалася в одних руках, тож римлянам
доводилося мати справу з однiею людиною - вождем, який i вер-
шив долю ввiреного йому народу. З готами римляни розраховуtsали-
ся не тими монетами, що були в обiry в Iмперii, а старовинними,
срiбними. Про це свiдчать численнi знахiдки скарбiв римських мо-
нет на територii нинiшньоi Украiни.

<,знахйки римських монет - не диво в черняхiвськiй культурi, е

й скарби, й oKpeMi монети. Але переважно ще грошi срiбнi, карбо-
BaHi iмператорами бiльш раннього часу, ще в II столiттi, головним
чином - Марком Аврелiем та AHToHiHoM Пiем8. У часи черняхiв-
cbKoi культури TaKi монети вже практично вийшrли з обiry на тери-
Topii Iмперii, яка перейшла на мiдно-золоту систему. Звiдки ж вони
взялися в HociiB черняхiвськоi культури? Навряд чи за рахунок при-
кордонноi торгiвлi, як, наприкJIад, невеликi свiтлоглинянi амфори
для вина так званого <.iнкерманського типу>>, теж досить численнi9.
Лишасться припустити, що срiбнi грошi - то частина виплат феде-
ратам iз запасiв державноi скарбницi Iмперii, де осiли номiнали, ви-
лlченi з обiгу, Федерати вйдавали перевагу саме цим грошам як

8 Кропоmкuн 1,96|; IЦукuн 1979,. Тuханова 1979
9 Шуrcuн |968.
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.Щета,rь готськоi зачiски. Спосiб зав'язування <<свевського вузлаr)

бiльш зр}r.rним у розрахунках, для них багато важив поредусiм BMicT
срiбла, тому вони не визнавzUIи, зокрема, грошей, карбованих пiJ
час кризи III ст., коли цеЙ BMicT у монетах рiзко знизивсяl0>>.

Щля готiв розпочався справжнiй <<золотий BiKr>, - мабуть, сди-
ний у iхнiй icTopii перiод без воен. Принаймнi iсторiя мовчить про
будь-якi соцiальнi потрясiння в життi цього народу протягом ба-
гатьох десятилiть. У Римi iмператора Константина на TpoHi змiнив
його син Констанцiй, потiм до влади прийшов Юлiан Вiдступник,
який прагнув повернути стару язичницьку Bipy та, у зв'язку з цим,
влаштовував масштабнi репресii проти християн. А в Лiсостепу па-
нував вйносний спокiй. Проте таке благоденство не могло тривати
довго. Настав моменц коли серед готiв вiдбувся розкол.

5. ЁpMaHapix

<<Пiсля того як король готiв Геберiх вiдiйшов вiд справ, за деякий
час його королiвство успадкував Германарiх, найблагороднiший
з-помi;к Амалiв, який здолав чимiчIо надзвичайно войовничих пiв-
нiчних племен i змусив iх коритися cBoiM законам. Чимало давнiх
письменникiв, вiллаючи нzчIежне, порiвнювали його з Алексан-
дром Великим. Пiдкорив же BiH племена: гольтескiфiв, тiулiв,

l0 II{yKuH М.Б. Готский лlть
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iHayHKciB, васинабронкiв, MepeHciB, морденсiв, iMHicKapiB, рогiв,
тадзансiв, атаулiв, навего, бубегенiв, колдiв. Уславлений пiдкорен-
ням цих численних племен, BiH не стерпiв того, аби плем'я герулiв
пЦ проводом Аларiха, в основному перебите, не пiдкорилося - в
тiй частинi, пlо вцiлiла, - його владi. Плем'я це дуже рухливе i -
бiльш того - люди там надзвичайно гордовитi. Не було тодi жодно-
го iншого племенi, яке не вдавалося б до послуг легко озброених ге-
рульських BoiHiB. I хоча прудкiсть часто допомагала iM вислизати в
бою вiд супротивникiв, однак вона поступz1,1ася твердостi й помiр-
KoBaHocTi готiв: волею долi вони [елури] вкупi з iншими племенами
пiдкорилися королю готiв Германарiховi. Пiсля поразки герулiв
Германарiх пiшов вiйною на BeHeTiB, KoTpi, попри недосконалiсть
ixHboi зброi, становили значну загрозу через свою численнiсть i
спочатку чинили могутнiй опiр. Але чого варта велика кiлькiсть
невдатних воякiв, а надто, коли сама доля на боцi безлiчi чудово оз-
броених чу;лtоплемiнникiв? IJi [венети], як уже зазначrцося на по-
чатку нашоi розповiдi, а саме, в перелiку племен, fIоходять вй од-
ного кореня й нинi вiдомi пй трьома iменами: BeHeTiB, aHTiB,
склавенiв... Тодi Bci вони скорилися владi RpMaHapixa. Розумом
cBoiM, звитягою i доблестю BiH полонив також плем'я ecTiB, якi на-
селяють найбiльш вiддалене узбережжя Германського океану. Тож
BiH запанував над yciMa гшеменами Скiфii та ЁpMaHi'i...ll,>

Розповйь Йордч"u скида€ться на сагу, а постать Германарiха
оповито в нiй вигадкою, наче це мiфiчний персонаж. Проте його
реальнiсть визнана iсториками. У родоводi Амалiв RpMaHapixa опи-
сано як сина конунга Агiульфа та внука Одiульфа. KpiM того, його
iм'я трапляеться в багатьох сказаннях готськоi доби, зокрема й у
слов'янських джерелах. Нинi автори популiстських праць зображу-
ють ЁpMaHapixa справжнiм <породженням пекJIа)>, MiL[o не Гiтле-
ром свого часу, який нiбито мiльйонами винищував слов'ян, руйну-
вав ixHi MicTa (хоч MicT у слов'ян наприкiнцi IV ст. ще не iснувало) i
силомiць долуrав до cBoei лиховiсноi iмперii все HoBi й HoBi землi.

|| Йорdан. Get. - С. l l6-120.
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Якщо вiдкинути емоцii, навiянi пропагандою, достовiрними зzши-
шаться тiльки вiдомостi про успiхи Германарiха у розбудовi певноi
протодержавноi структури. Адже в жодному iсторичному доцrмен-
Ti античностi й середньовiччя не згадуеться про силовий чинник
приеднання до Рейдготаланду (еддична назва, що, найпевнiше,
стосуеться Германарiховоi iмперii) iнших племен, Бiльшiсть пере-
мог Ърманарiх, будучи мудрим конунгом, здобував за столом пере-
говорiв. Його завданням, oKpiM контролю над торговими шляхами,
було створення навколо готського ареЕIлу свого роду <буферноi зо-
ниr> iз сусiднiх лояльних до готiв п,,Iемен. Адже наближалася орда
гунiв, про що коFгуI-Iг мав знати, хоч AMMiaH i пише, що гyl{и напа-
ли на RpMaHapixa <<раптово>. Однак у Ti часи словом <(раптово> мо-
гли характеризуватися подii тривалiстю до десятка poKiB. Несподi-
ваною була радше зрада кiлькох прикордонних племен (зокрема
сарматських та €шанських), якi не стримzши напору ryHiB i, здавши-
ся iM, увiйшли до гунського союзу, <,Кlrпiвля> лояльностi була на той
час поширеною формою мiжнародних вЦносин. Готи мали що за-
пропонувати сусiдам: нетriченнi скарби, награбованi пiд час пiрат-
ських рейдiв у Чорному Mopi, вишуканий римський i мiсцевий по-
суд, зброя, знаряддя працi, золото i, нарештi, хлiб. KpiM цього,
племена, що погоджувaulися вiддавати в готську армiю cBorx BoiHiB,
здобуваrrи гарантований захист вiд спiльних зовнiшнiх ворогiв. На
цих вигИних умовах до союзу вiльно приеднувалисячи не Bci сусrч-
Hi народи. Тому Йордан подае такий великий список васалiв Гер-
MaHapixa. Варто додати, що деякi iсторики повторюють припущен-
ня О. Скржинськоi, нiби готський лiтописець просто перелiчив yci
племена, якi тiльки знав, або, мо)OIиво, списав'iх з <,якогось пугiв-
ника)>. Виникае слушне запитання про автора цього <(путiвника)>

нерозвiданими греками й римлянами землями, яке, очевидно, ли-
шиться без вiдповiдi . Зрештою, скiльки людей, стiльки й думок, Та
пИносити Bci гiпотези до рiвня наукових теорiй не варто,

IJiHHicTb <iмперii> Германарiха доволi значна ще й з огляду на ii
<<концептуzшьнiстьr>. У Ti часи серед варварських ILпемен i племiн-
них союзiв не було жодного державного утворення. Та й Рим 1rKe

*
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майже розпався на самостiйнi провiнцii в очiкраннi правителя,
який змiг би його об'сднати, Тож таке могутне },творення (практич-
но вся територiя сучасноi Украiни, частина Бiлорусi, Pocii i прибал-
тiйських держав) засвiдчувмо порiвняно високий piBeHb суспiльно-
го розвитку готського племiнного союзу. Зрозрлiло, Германарiх
правив не одноосiбно. У прийняттi доленосних рiшень брали }^IacTb
також вох,цi союзних племен. .Щотепер точно не вiдомо, де була
ставка готського владаря, його палац, <<повний усякого добра>. Так
само не розкрито та€мницю мiсця легендарноi фортечi Щанпар-
штадт (Danaprstadir), столицi Рейдготаланду i, можливо, <,iмперii,>

Германарiха. Володар мiг бувати й у приднiпровських фортецях.
Найбiльш правдоподiбними е його частi появи в старiй фортецi бi-
ля с. Башмачки Щнiпропец)овськоi областi. I]я фортеця контролю-
вала IIIJrIх повз.Щнiпровськi пороги i вважмася надзвичайно ва)сIи-
вим стратегiчним пунктом. Може, саме вона i е отiею л_егендарною
<Щнiпровською фортецею>? На жаль, чiткоi вйповiдi на це запи-
тання немае. Певна рiч, oKpiM безсумнiвних дипломатичних пере-
моц Германарiх здобував i вiйськовi. Ось що lrише про конунга Ам-
MiaH у розповiлi про навалу гунiв:

<<I ось ryни, пройшовши через землi аланiв, якi межують iз грев-
тунгами, завдаJIи iM страшного руйнування i спустошення, а з тими,
що вцiлiли, укJIали союз i при€дн€ши rx до себе. За rхнього сrтриян-
HrI ryни смiливо й несподiвано прорваIIися у просторi родючi землi
EpMeHpixa [Германарiха], вельми войовничого царя, якого боялися
сусiднi народи - з огляду на його численнi й рiзноманiтнi вiйськовi
звитягиl2r>.

Про доблесть i вмiння Германарiха воювати промовляють i факт
перемоги над герулами, i вiйни з венедами. [ якщо протягом трива-
лого часу плем'я BeHeTiB (венедiв) у науцi також вважrчIося мiфiч-
ним, то Йордан недвозначно описуе сюIад цього народу - анти й
скIIавени, тобто ILпемена, якi прийнято вва,жати слов'янськIллди.
Однак, зауважимо, що Йордан писав свою працю в VI ст., а oTýr.,e,
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оперував понят"гями i назвами свого часу. За часЬ Германарiха, зви-
чайно, aHTiB i склавенiв iще не було.

Германарiх втiлив давнi сподiвання готiв: приеднав пiвнiчно-
схiднi землi, потiснивши майбутнiх слов'ян з iхньоi споконвiчноi
територii, яку вони, незважаючи на <<недосконалiсть зброi>, гЦно
обороняли, маючи такого небезпечного сусiда. Iз цього логiчно ви-
fuIивають висновки, що в Германарiха не було iншого виходу, oKpilt
як просуватися у лiсисту зону - на територii центральноi та пiвнiч-
ноi Украiни, частини Бiлорусi та Pocii. Yci землi на пiвднi вже нzце-
жzши готам, на заходi тепер перебував союзник в особi Риму, тере-
ни якого були закритi для завоювань. Водночас армiя ма.па потребу
постiЙно <<вправлятися)> на сусiдах, бо iнакше всерединi неi неми-
н}л{е спzL,Iахнули б мiжусобнi вiйни.

Завоювавши сусiдiв, Германарiх досяг ще однiсi мети: здобув
контроль над }"торованими торговими шляхами. Ъпер BiH мiг кон-
тролювати шлях бурштину в Овропу. Оскiльки бурштин був надзви-
чайно цiнним матерiалом i, до того ж, лок,uIьно видобувався лише
в Прибалтицi, контроль над його поширенням принiс Германарiхо-
Bi й статки, й полiтичний вплив. Ще прибутковiшим виявився кон-
троль над хутровим шляхом, що теж потрапив у зону впливу цього
правителя. Тож епiтет <.Великий>> дiстався Германарiховi цiлком за-
слркено. Археологiчних свйчень про подii цiеi доби цiлком досить,
щоб можна було говорити про феномен проникнення черняхiв-
cbKoi культури в пiвнiчнi райони. Багато про що свйчать i знахiдки
величезноi кiлькостi срiбних тарелей у верхiв'ях рiчки Ками. Тарелi
iранського або ж константинопольського виробництва не могли
бути доставленi сюди в iнший спосiб, анiж через готськi землi. Ни-
ми, очевидно, розIulачувалися за хутро. Серед черняхiвських знахi-
док того часу € також чимало виробiв iз бурштину, i це пiдтверджуе,
що контроль над ринком цього коштовного матерiа-пу справдi пе-
рейшов до готського союзу. Та не лише готи споряджuчIи експедицii,
щоб контролювати ранiше недостlлrнi iM торговi пIляхи. Неза_llежно
вй готiв таким же чином розширюв€uIи сферу свого впливу й
ipaHcbKi племена.

*
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Фiбула. Нiжин

Могутня постать Германарiха виразно видiляеться на тлi iнших
персонажiв icTopii IV ст. BiH справив незабутне враження на давнiх
слов'ян як умiнням воювати, так i вмiнням правити. Саме звiдси
беруть початок двi його iпостасi, описанi О.С.Пушкiним у лiтера-
турних казках на ocHoBi народних переказiв. Iдеться про образи Щя-
дька Чорномора, який виходить iз моря (звичайно, Чорного) з дру-
жиною <,витязiв прекраснихr> (<.Казка про царя Салтана...r>), а також
злого чарiвника Карла Чорномора, яклiт викрав у героя кохану
(<<Руслан i Людмила,>). Тh е ще один образ, пов'язаний iз RpMaHapi-
хом. IJe, як не дивно... Кощiй Безсмертний. I справдi, вiдомо, що
конунг rтомер у вiцi 110 poKiB вiд смертельноi рани, заподiяноi собi
самому, подiбно до вчинку Одина у скандинавських легендах. .Що

цього конунг брав участь у багатьох битвах, але виходив iз них не-
ушкодженим, HaBiTb замах на його життя не досяг cBoei мети. BiH
був воiстину <,безсмертним>>. !етальнiше про феномен Кощiя - на-
прикiнui цього роздiлу. i

Здавалося б, yci факти вказують на те, що бiльша частинз розпо-
вiдей про Германарiха близька до iстини. Однак багато дбслiдни-
KiB скептично ставляться як до caMoi особи Германарiха;/так i -
надто - до його <<iмперii,>. Визначний украiнський iсторик i публi-
цист М. фушевський у rрунтовнiй працi <,Iсторiя Украiни - Руси,>
писав:
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<,,Легеrца одначе сама видае себе остiльки, що представJIяючи в
таких незвичайних розмiрах власть Германарiха, не BMie замовчати
незzчIежности ВiзiГотiв вiд нього, а оповiдаючи про напад Гунiв, нiчо-
го не зна€ про ту велику монархiю Германарiха, про Ti пiдвласнi на-
роди, що мусiли вiдограти таку чи иньшу ролю при TiM нападi. Не
зна€ про нrлt нiчого й AMiaH, оповйаючи про напад ГунЬ, i ми вiдпо-
вiдно до Його слiв мусимо представJUIти собi дiЙсного, не легеIцар-
ного ЁpMaHapixa войовничим королем просторих приднiпрянських
остроГотських KpaiB i тiльки! В оповiданню Йордана можна-б iще ба-
чити память про вiйни з сусiднiми народами - Герулами, Словяна-
ми, zule нема пiдстави др{ати про якусь вJIасть ОстГотiв над числен-
ними i даJIекими народами, маючи перед очима Mipy дiйсноi власти
Германарiха - факт, що Вiзilоти вiд нього не змежалиlЗ>.

Л. фмiльов вважав державу Германарiха <(юIаптевою)>, неодно-
рiдною, i це також е досить правдоподiбним. .Щеякi iншi шановнi
автори волiють взагалi не помiчати присутностi готiв на слов'янсь-
ких територiях, а тому про Германарiха не згадують. To>lc, певно,
саме час скицуtи завiсу TaeMHocTi зi знаменитоi icTopii про цього
короля готiв, що вже багато столiть не дае спокою дослiдникам,
оскiльки рiзнi джерела подають tt практично дослiвно. Ми ж довi-
римося двом iз них, Ото;к надаемо слово Йордановi.

<.Германарiх, король готiв, хоч BiH, як ми вже повйомляли, i був
переможцем над багатьма пlrеменами, мусив, однак, задр{атися,
коли прийшли гуни. Вiроломномуж племенi pocoMoHiB, яке в Ti ча-
си слуя(ило йому серед iнших племен, випала нагода нашкодити
йому. Одну жiнку зi згаданого племенi [pocoMoHiB], на iм'я Сунiль-
да, за зраду ii чоловiка король [Германарiх], охоплений гнiвом,
наказав розiрвати на частини, прив'язавши до диких коней, а тодi
пустивши tx навскач. Брати ж ii, Сар i Аммiй, щоби помститися за
смерть сестри, вдарили його в бiк мечем. IJя рана м}л{ила i допiкала
короля, поки BiKy>>14.

lз Iрушевсьrcuй М.Iсторiя Украiни-Руси. - Т l.
|а Йорdон. Get. - С. 129-1з0.

*
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Варварська страта князiвни-заручницi з пле-
MeHi pocoMoHiB (шо в ньому слов'янофiли цiлкопл
безпiдставно вбачають <,pyciB>), звичайно, не ро-
бить честi старому конунговi. Але можна уявити
собi гнiв короля, коли BiH довiдався про зраду
лояльного народу. За тих часiв у cKpyTi нехтуваrти
звичаями. Король лопросту пtiг зiбрати лружину i
спzIлити кiлька поселень pocoMoHiB з yciMa жите-
лями вкупi, на бiльший пострах рештi. <Щивiлiзо-
BaHi,, римляни за таких обставин карали на смерть
тисячi людей, а хрести з розiпнутими зрадникаI4и
ставили обабjч дорir ТЬж Германарiх учинив шодо
бунтiвникiв iще досить м'яко. За що й поплатився
невигойною раною.

Проте ма€мо ще одну версiю описаних подiй.
Мiститься вона в... <Старшiй Еддiо - пам'ятцi скандинавського епо-
су, котра уъiбрала в себе чимаIIо народних переказiв, зокрема й гот-
ських. Тlт iсторiю потрактовано як родинну трагедiю. Сунiльлу
(в еддичному BapiaHTi - Свангiльду) Германарiх (Ермунрекк) карае
за подр}гжню зраду. Свангiльда - донька леIендарного Сiгурда з ро-
ду Вольсунгiв, улюбленцiв Одина, й данськоi принцеси Гудрун. Пi-
сля cMepTi Сiгурда Гудрун стала дрркиною Атлi - короля гунiв. То
була надзвичайно нерозвa>клива панi: спершу вона вбила cBoix си-
HiB, народжених вй Атлi, щоб помститися королю за смерть рйних
братiв. Потiм HacTil,Ta черга i самого fунського правителя. Звiльнив-
шись вiд подруrкнiх уз, вона ще довго плела iнтриги, про цо свИ-
чить, зокрема, й ця iсторй. У нiй Германарiх живе в Рейдготаландi й
одружений iз молодою дочкою лиховiсноi Гудрун. Пiдступний рад-
ник короля Бiккi. пiлмовляе конунгового сина схилити Свангiльлу
до зради. Важко пiднятися - легко впасти. Свангiльду знеславлено.
Ермунрекк жорстоко покарав Ii, кинувши пiд KiHcbKi копита. Та
стративши HeBipHy дружину, BiH не заспокоiвся, доки не помстився
й синовi. Зазначимо, що королевич не був единим спадкоемцем:
насправдi Германарiх мав двох рiдних синiв та одного пасинка.

Фiбчла
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*

А тепер - першодкерело.

1.

Я чув dоrcорu,
прuкрl слова,

у велurcому eopi
lx проJwовляла
mверdа dухом
Гуdрун dо cuHiB cBoix,

у бumву |x клuкала
суворо проrcазуюцu:

2.

<Чом uсе Bu сudumе?
Чо.лlу спumе безmурбоmно ?
Як можуmь вас розважаmu
веселi розмовu?
Як Ермунрекк посл,tiв

сесmру вашу rcuнуmu,
юну diBy,
пi0 кiнсьrci rcопLlmа,
пid Hozu
воронu]чl i бiлuм коням,
на 0орозi вiйнu,
cipuM, об'iэлсdженuлl
zоmсьrcuм конямЬ> (.,.)

7.

Гуdрун, сtпiючuсь,
dо коtпорu пituла,
вuбрала llJолол4ll,

u,цо булu в слdрuнях,

i кольчуzu сmсиевi,
вidнесла cLlHaM,-

на буйнuх коней
з ас rc оцuлu tцо найdу эrcчi.

8.

XaMOip слсазав,

0ухом вidваэлснuй:
<.Наза0 повернеmься
в diM do cBoci Mamepi
BoiH, яrcuй заzuнув

у еоmськiй зелlлi,
tцобu mрuзну справuла
mu за убцlпuмu,
за юною СванеiльOою
i за mвоi|мu сuналtu>> (...)

18.

весело пuлu
BoiHu в doMi,
за 2амором не почулu
yOapiB копum,
покu iлt pozotи
не поOалu знаку.

19.

I сrcазалu mоOi
Ерл,tунрекrcовi,

u4o варmовi побачuлu
BoiHiB у шоломах:
<.Боронimь себе!
Прuiхалu щонайOуuсчi, -
пi0 rcопumамu коней
заеuнула iхня сесmраЬ>
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20.
Ермунрекrc муэrcнiй

у вidповiOь усмiхнувся,
розелаduв вусо,
не взявся за меч,
вuном збуOэrcенuй,
сmрiпнув волоссям,
на ulum поелянув,
rcубrcолl 2раючuсь
зi щuроео золоmа.

2|.
[Ермунреrcк сrcазав:]
<rЩаслuвuй я був бu,
якбu Сьорлi mа XaMOipa
побачuв у cBoix псиаmOх,
яrcбu прuймав |х обох:
зв'язав бu я вidразу
сuнrc mяmuвал|u,
заutмореu на ulat е
обом наrcuнув бu!,> (,.,)

2з.
Галас зdiйнявся,
попаdалu чаuli,
сmупалu eepol
по еоmсьrciй KpoBi.

15 Норни - мiфiчнi скандинавськi богинi долi.

1о4

24.
Промовuв Хамdiр,
dухом вidваэrcнuй:
<rЧеrcав mu на нас, Ерtпунрекrcу,

бацumu нас xomil,
баэrcав браmiв прuttняmu

у вuсокuх пмаmах:
оm ноzu mво|
i руrcu mвоi,
Ермунреrcrcу, rcuнуmi

у еарячuй воеонь! (..,)

30.
Мu незлол,tно бllлuся, -
на mрупах вороzlв
мu - яl{, орлu
на сучкуваmому depeBi!
Зi славою вмремо
нuнi цu завmра -
Hixmo не унuкне
mоео, ulо прuреrcлu HopHu|s!r>

31.
Сьорлi заzuнув
коло mорцевоi сmiнu,
коло cmlHu навпроmu

убuлu XaMdipa.

Сmарша ЕdOа,

Друеа пiсня про ГуOрун,
ПicHi XaMOipa
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Як бачимо, фабула в обох джерелах збiгаеться, iMeHa героiв та-
Rож. У Йордана вони дещо змiненi - на римський штиб. Готський
iсторик вплiтае в цю легенду полiтичнi мотиви й перетворюе ii на
памфлет проти pocoMoHiB, дивного народу, не згадуваного, KpiM
Йордана, нiким з його суrасникiв або попередникiв. Можливо, ма-
ються на увазi роксолани - народ iз сарматським корiнням. Вйо-
мо, що capMaTcbKi племена першими rlриilняли на себе удар ryHiB,
та невдовзi, не витримавши виснажливих партизанських набiгiв
гунських BoiHiB, перейшли на iхнiй бiк, чим зрадили Германарiха i
rторушили договiр iз цим правителем

.Що речi, згадана тут такдетirльно легеIцарна iсторiя маJIа вельми
cyMHi й цiлком реальнi наслЦки. ЁpMaHapixa було поранено, й BiH
не мiц як ранiше, ефективно правитI1 своею краiною. Як це часто
трапляеться, у <<клаптевiй> державi без <,сильноi руки> почалися
мЬкусобицi, <(парад cyBepeHiTeTiB,>. Згодом вцбувся iJ розпад на кня-
зiвства, кожне з яких прагнуло самостiйно вершити свою долю.
На тлi нашестя ryHiB така ситуацiя виявиIIася катастрофiчною. За-
MicTb об'сднатися для захисту вiд спiльного ворога, готський союз
розпався. Саме цим i зумовлений розгром остготiв i втеча цих пле-
мен з Причорномор'я. BTiM, RpMaHapixoBi судилося з'явитися в лi-
тописах ще раз - майже напередоднi розколу.

За часiв леге}царного конунга у готiв був iще один правитель,
сучасник Германарiха. Йдеться про ATaHapixa - сина Aopixa. BiH
носив дивний титул - <judex>, тобто <(суддя>), i походив, очевидно,
з духовноi аристократичноi знатi. Однак це не завaiка;lо йому також
здiйснювати успiшнi вiйськовi походи. Th свосю основною метою
ATaHapix вважав викорiнення християнства, що швидко поширю-
ваJIося за Дунай. I щодо цього ixHi з Германарiхом погляди з якоiсь
причини не сходилися. Зрештою, в них не було й кровного спорiд-
нення: ATaHapix походив iз роду Балтiв, а Германарiх - iз родуАма-
лiв. Так чи iнакше, народ готiв розколовся на двi частини. Остаточ-
но оформився подiл на остготiв i вестготiв, тобто тервiнгiв
(лiсовикiв, древлян) i гревтунгiв (степовикiв, полян). Контакти мiж
народами тривzrли й да,lti, tlpoTe тепер вони стЕчIи не настiльки жва-
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вими. Вестготи рвалися на Захiд, до Риму, тодi як остготи на чолi з

Германарiхом освоювztли пiвнiчно-схiдну <(глибинку>. ТИм часом ic-
торй зробила свiй черговий виток, що якнайдуjкче rтозначилося на

долi обох народiв.

6. Прокопiй i ВагIент

Римський iмператор Юлiан у цей час розпочав вiйну з перса-
ми. Спочатку все йшло доволi успiшно. Та потiснивlпи персiв так,
що вони попросили tIро три днi перемир'я, Юлiан вирiшив пере-
групувати вiйська. У нiч перед боем йому привидiвся недобрий
знак. Вийшовши iз шатра, BiH побачив метеор, який пролiтав по
небу. TaKi небеснi знаки здавна ввa;кzt,Iися провiсниками лиха.
Iмператор не прислухався до поrrередження небес i вирiшив
об'iхати вiйська. BiH мав HaMip ознайомитися з обстановкою, хоч
був без зброi та обладунку. Зненацька йому повiдомили, що пер-
cbKi катафракти тiснять фланг його вiйська. Юлiан схопив щит i
кинувся на допомогу. Саме в цю мить у нього поцiлив ворожий
спис. Iмператор спробував витягнути його, проте тiлъки порiзав
руки. Не минуло tT доби, як ЮлiаЪ Вiдступник помер вiд рани.
Сталося це у Фрiгii - i в такий спосiб збулося старе пророцтво
про долю Юлiана.

Армiя обрала iмператором такого собi Иовiана, а одним iз пол-
ководцiв став AMMiaH Марцеллiн, який згодом i описав цi подii. Ке-
роване помстою вiйсько, якийсь час продовжувzчIо просуватися
вперед, однак перси, якi пйнеслися духом пiсля cMepTi римського
iмператора, чинили жорстокий опiр. У римськiй apMii почався го-
лод, а новий молодий i безвйьний iмператор надто часто прислуха-
вся до порад придворних. Зрештою, Римудовелося укJIастимирний
договiр iз перським царем Сапором, за умовамЙ якого Персii повер-
талися п'ять областей за Тйгром, а Рим зобов'язувався нiколи, не
нападати на персiв. Тiло Юлiана доручили доправити на батькiв-
щину консуловi Прокопiю, який мав поховати його в рiднiй землi.
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Як пише AMMiaH, <(пiсля цього Прокопiй зник, а потiм з'явився аж
у Константинополi, у багрянiй MaHTii]6>.

Несподiвано у походi помер i сам iмператор Йовiан, який вiд-
ступав разом з вiйськами. Тодi армiя обрала нового iмператора.
Ним став Валентинiан, котрий мав серед вiйськ значний авторитет.
Не бажаючи приймати владу 29 лютого, у <(додатковий деньr> року,
BiH одягнув на себе багрянець l березня. Того ж дня BiH роздiлив
свою владу зi cBoiM братом Валентом. Як потiм виlIвилося, саме Ва-
лент став повноправним правителем Риму.

Прокопiй походив зi знатного роду. KpoBHi зв'язки з Юлiаном
давzшIи йому право претендувати на iмператорський трон. Саме то-
му пiсля cMepTi Юлiана BiH тривалий час переховувався, побоюю-
чись, щоб його не стратили за амбiцii щодо iмператорського трону.
Приблизно в той час почzчIися заворушення серед вестготiв, яких
окрилила звiстка про смерть сильного iмператора. Вони намiряли-
ся вiдновити безчинства у Фракii. Валент вирядив туди cBoi вiйська.
Одночасно в Константинополi Прокопiй - за пiдтримки двох пол-е,
KiB - проголосив себе iмператором. Народ його хоч i не засудив,
однак i не пiдтримав. Як зазнача€ Марцеллiн, Прокопiй не мав ора-
торського дару ta й iншими, належними правителю чеснотами пох-
выlитися не мir Проте вмiнням плести iнтриги володiв доскончшо.
BiH постав перед константинопольським натовпом з мiцою дочкою
Констанцй на руках, до того ж був родичем самого Констанцiя та
Юлiана, що й стало вирiшальним чинником народного визнання.
ТЬдi ж викарбували монети з його зображенням (нинi це надзви-
чайна нумiзматична рiдкiсть). Прокопiй HaBiTb намагався на чолi
вiйська захопити Iллiрiю, a;le BipHi Ba;leHToBi частини завадили
цьому. Засмуlений прикрою новиною Валент, перервав свiй похiд
на розбурханих готiв i повернувся до Константинополя. Легiони

|6 Багряна мантiя - в Римськiй iмперii була символом лержавноi влади. ..Одягну-
ти багряну ttлантiю,, - ознаtIмо стати iмператором, Детмi одягу, що <(натякми,> на iмпе-
раторське вбрання (зокрема, й колiр), були ознакою або приналежностi ло iмператорськоi
династiТ, або претензiй на верховну владу.
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обох претендентiв y>lce готовi були кинутись до бою, коли Прокопiй
зумiв хитрощами привернуги армiю супротивника на свiй бiк. Нас-
нажений своiми успiхами, BiH усе-таки вирiшив дати Валентовiýiй.
I зiйпrлися apMii бiля Фракii, поблизу MicTa Наколея.

Щю iсторiю, безумовно, вiдому багатьом iз тих, хто цiкавиться
Стародавнiм Римом, переказано тут, оскiльки не останнiми дiйови-
ми особами в нiй були готи ATaHapixa. Прокопiй вiдрядив до готiв
посольство iз проханням надати йому, законному iмператоровi,
максимzчIьну пiдтримку. Свого часу, укJIадаючи договiр про союз,
готи tIрисягали Константиновi - i BipHo служили iмператорськiй
ciM'i. Нащадками Константина були Констанцiй, Юлiан i Проко-
пiй, тож додержати присяги, пiдтримавши Прокопiя, готи ввa;кzчIи

цiлком логiчним. Валентин же та його брат Валенц висунутi apMi-
€ю, належzulи до простих солдат без роду й племеЕi, i в KoHTeKcTi
дипломатичних вйносин готам до них було байдрке. TtlMyATaHapix
i надав вiйськову пйтримку самозванцю-заколотнику. Тhким чи-
ном BiH припустився значноi полiтичноi помилки, яка потiм не раз
давчIася готам взнаки. Великi сили готiв браllи )л{асть i у вирiшаль-
нiй битвi, коли Прокопiя зрадили римськi частини, вiдкрито перей-
шовши на бiк Валента. Готи якийсь час iще билися, але потiм зда-
лися й вони. Прокопiю в сlтlроводi лвох лрузiв вдzцося уникнути
розправи i втекти. У лiсистiй Фракii зробити це було зовсiм не
важко. Однак не судилося. Його знайшли i доправили у табiр Ва-
лента, який розпорядився стратити втiкача та його супугникiв. Тим
i завершилася боротьба за трон у Римi.

Проте мЬк новим iмператором i готами пiсля того пробiгла чор-
на TiHb недовiри. За першоi ж нагоди Валент рушив вiйськами за

Щунай. Щля переправи використовуваJIися кораблi, позчеплюванi
бортами (знаменитий MicT на той час yjкe було зруйновано). Атана-
pix зiбрав свiй народ'i повiв у гори. Римське вiйсько за ним не пiш-
ло, з€uIишившись на rrравому березi !унаю. Римляни чек:LIIи майже
два роки. OKpiM дрiбних с),,тичок iз готськими загонами, заняття
для apMii не знайшлося, тож вона знову повернулася за Щунай. Тодi
Ва-пент розпоIlав дипломатичну вiйну. Римляни придумали мирний
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Срiбне блюдо, Смеп на схилi гори МiтрЦац Керч,
БлюOо було вu?олповлено, найпевнiше, do прiумфу iлпераmора Консmанцiя II в 357 р.

з прuвоdу перемоеu на0 узурпаmором Маенецiем

договiр, якиЙ icToTHo обмежував права готiв. Початковi положення
позбавJuIли гОтiв стипендii, наступнi пiIrrли далi - до серЙозних об-
межень у торгiвлi та вiльному пересуваннi. ATaнapix усвЙомлював,
що готи просто не в змозi змагатися з Римом, €rле вирiшив усе ж та-
ки пИписати договiр. Однак i туr BiH добряче <(попсував кров> iмпе-
раторськимдипломатам. Колись вождь присягнув батьковi не сту-
пати на римську землю довiку. Витак ATaHapix наполягав на тому,
щоб iм[epaTop сам приiхав до нього пiдписувати договiр. Iмператор
же BBZDKaB ни)кче сво€i гИностi вирiшувати державнi справи на зе-
млi BapBapiB. II]ойно налагодженi вiдносини MijK везиготами i Ри-
мом загрожув:rли знову перетворитися на вiйну. I, нарештi, вйшу-
кЕuIося рiшення: двое правителiв зустрiлися на кораблi посередa'
Дунаю. .Щоговiр уIстIадено. Здавмося, миру досягнуто, хоч i цiною
великих втрат. Th поганi новини не змусили довго чекати. Щього ра-
зу вони прийlлли з пiвденного сходу.
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7. IЬщiй Безсмертний
l всесвгня lсторlя

(д,о тл/ж, хто ryмнiваеться)

YcHi перекази будь-якого народу е зазвичай досить точним Bi-
дображенням його icTopii. Дослiдники мiфiв, билин, казок та ic-
торичних лiтописiв давно навчилися вiдокремлювати дорогоцiн-
Hi зерна правди вiд полови чистiсiнькоi вигадки. Так, правдивiсть
певноi розповiдi, що вiками зазнаваJ-Iа <.переробок>> численних
<<pe!aKTopiB>>, вст?новлюють за деталями. Наприклад, в описанiй
ранiше icTopii про tIокарання безталанноi Сунiльди € така детirль:
в ycix переказах вона гине пiд кiнськими копитами. Iнша деталь:
ii мстивi брати поранили короля-ката. У рiзноманiтних версiях
цiсi подii бiльше немае нiчого достовiрного. Але суть передано
правдиво, хоч для iсторикiв цi факти не мають жодного значення.
Адже мотиви жорстокого вчинку короля в кожному з переказiв
(а всього ix близько десятка) рiзнi. Тож дехто вибудовуе на пiдста-
Bi цiеi icTopii запаморочливi Teopii про злiсне полiтичне вбивство
чи не княгинi Либiдi (за деякими легендами - сестра засновникiв
Киева, яка жила щонайменше 500 poKiB по тому),tбо про високу
моральнiсть народу германцiв, де сiм'ю цiнували понад усе i не
пробачали зрадництва. Причому цi Teopii не лише не пiддаються
cyMHiBy, а й мно>lсаться, обростаючи все новими й новими подро-
бицями, Пiд час написання цього роздiлу ми натрапили на вель-
ми цiкаву статтю дослiдника-аматора BiKTopa Болдака, де той
зробив спробу реконструювати <,бiлi плями,> в icTopiТ росiйського
народу (що за готсько-аланських часiв взагалi ще не icHyBaB)
шляхом уважного прочитання росiйських народних казок. Щя
стаття вида€ться досить tIоказовою, щоб згадати прО неi в нашо-
му дослiдженнi.

В.Болдак багато в чому сrтира€ться на працi патрiарха радянсь-
коi iсторичноi науки, академiка Б.Рибакова. У своему <,розслiдуван-
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Hi> цей автор rrрагне довести, що прообразом Кощiя був саме Rр-
MaHapix. А прiзвисько <<Безсмертний> BiH нiбито дiстав за довголiт-
тя i феномен€шьну невразливiсть. Ще й не дивно, алже за перiод
правлiння Германарiха змiнилося щонайменше три поколiння жи-
телiв пiдвладних йому земель. KpiM того, Кощiй мав незлiченнi
скарби i, як писав О. Пушкiн, <<cKHiB>> над своiм золотом. Зреш-
тою, таким мiг бути будь-який старий король, i водночас це не су-
перечить iмовiрним умовам життя Германарiха, Як уже зазнача-
лося, палац його не знайдено й дотепер.

Тh наступна аргументацiя <.1ъакного читача народних казок,> ба-
гато в чому видаеться слабкою. Зокрема BiKTop Болдак ввzDка€, що
Германарiх - to не iм'я вождя, а його титул (тобто - вождь герман-
цiв), а вiдтак будуе свою теорiю саме на цьому. Проте Hi caMi готи,
Hi навколишнi племена, нiколи не назив€L-Iи готiв германцями. Тож,
будуючи судження на таких прозорих су{асних спiвзвуччях, можна
договоритися до того, що Нiмеччину заснував римськйй iмператор
Германiк, а вождь готiв - дмекий родич цього iмператора по мате-
ринськiй лiнii.

IIIодалi -то гiрше. Автор <(кощiiвськоi Teopii> постiйно плута€
еrтохи. ,Щля нього стрибок шкЕtJ-Iою часу на 400-500 poKiB - звичай-
на формальнiсть. У BiKTopa Болдака Германарiх займаеться пiрат-
ством на.Щнiпрi, грабуючи судна князя Володимира, а якiсь русичi
в II ст. н.д. разом зi своiми друзями-сарматами чинять героiчний
опiр пiдступним ордам германських племен. Саме ж слово Коtцiй
нiбито походить вiд тюркського <,рабr>. Що речi це - €дине з нечи-
сленних припущень, що мае пЦ собою реальнi пiдстави. Тh от бiда,
вй епохи, що нас, власне, цiкавить, воно вйда-llене на багато со-
тень poKiB, тобто коли в цих краях справдi з'явилися тюркомовнi
племена. Головна помилка таких псевдо-дослiдникiв полягае в бо-
язнi визнати, що KopeHi слов'янського народу треба шукати не то-
дi й неrтам. Тому нiчого i не лишилося в пам'ятi нинiшнiх жителiв
Украiни про таку дмску минувшину. Бо <,Ti, хто щось знав, давно
вже в могилir>. I над цим могильником промчаJIо стiльки BiKiB i на-
родiв, що жодний переказ не зберiг пам'ятi про Ti прадавнi часи.

*
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З iншого боку таке зацiкавлення iсторiею готiв тiшить. Жеврiе
надiя на те, що з'являться дослiдники, якi матимуть мужнiсть
поглянути на iсторичнi колiзii готiв неупереджено. I будlть спро-
Mo)<нi сформулювати щодо цього обгрунтованi Teopii. Хтозна, мо-
жJIиво, вже незабаром проJш€ться свiтло не тiльки на родовiд Баби
Яrи, а й на iсторiю рiдного краю з yciMa ii сторiнками - без купюр i
перекручень.



Часмна lV

Гуни

1. Орда зi Сходу

Хуннського царевича на iм'я Моде його батько недолюблю-
вав. Батько царевича, шаньюй, який подiбно до Bcix xyHHiB i Bcix
кочiвникiв, мав кiлькох дружин, найдужче любив молодшу дру-
жину i сина вiд неТ. Отож BiH вирitлив послати нелюбого своему
серцю Моде до согдiйцiв, якi вимагали вiд xyHHiB заручника. ,Ща-
лi цар задумав здiйснити набiг на Согдiану, щоб пiдштовхнути
согдiйцiв до вбивства сина. Однак той розгадав батькiв HaMip.
Коли шаньюй розпочав набiц царевич убив свого вартового i

BTiK. l-{я його втеча так вразила хуннських BoiHiB, що вони вирi-
шилиi Моде багато на що здатний. Батьковi довелося поставити
нелюба на чолi одного з удiлiв держави. Моде почав навчати во-
iHiB. BiH став застосовувати свистячу стрiлу (в Ii наконечнику ро-
билися отвори; коли нею вистрiлити, вона свистiла, подаючи
сигнал). Одного разу BiH наказав BoiHaM, щоб Ti стежили, куди
BiH пустить стрiлу, й стрiляли з лукiв у тому ж напрямку. Нака-
зав - iраптом пустив стрiлу у... свого улюбленого коня. Воiни
охнули: "Нащо ж убивати таку чудову тварину?u Але тим, хто не
послухався, вiдрубали голови. Далi Моде стрiльнув у свого улю-
бленого сокола. Тим, хто не стрiляв у безневинного птаха, також
вiдрубали голови. Потiм BiH поцiлив кохану дружину. l знову тих,
що не виконали накаэу, скарали на горло. А потiм пiд час полю-
вання BiH зустрiв шаньюя, свого батька, i... пустив стрiлу в ньо-
го. Шаньюй умить перетворився на подобу iжака - так рясно
пообтикали його стрiли BoiHiB Моде. Мже цього разу не стрiля-
ти не ризикнув уже HixTo.
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Моде став царем у 209 р. BiH домовився про мир iз согдiйцями,
але вiд нього закадали данини схiднi кочiвники, KoTpi називалися
дун-ху. Спочатку вони забажали найкрачlих коней. пТисячолiйний
KiHbu (лi - давньокитайська Mipa довжини, яка становить приблиэ-
но 5В0 м) - ось як поетично називався такий прудконогий жере-
бець. Деякi хунни говорили: "Не можна вiмавати cKaKyHiBo. uHe

варто воювати через конейо, - заперечив Моде, а тим, хто не хо-
TiB вiддавати коней, вiдрубав, за своiм звичаем, голови. Потiм дун-
ху зажадали прекрасних жiнок xyHHiB, у тому числi й дружину воло-

даря. Тим, хто казав: uХiба ж можна вiддавати наших дружин!" -
Моде вiдрубав голови, заявивши: пНаше життя й iснування нашоi
держави - дорожчi вiд жiнокu. Нарештi, дун-ху зажадали частину
пустища, безплiдноi землi, що була кордоном мiж ними й хуннами.
L|e була пустеля на сходi Монголii, тож дехто сказав: "Ця земля
нам не потрiбна, адже ми там не живемо). На що Моде заперечив:
пземля - основа держави. Землю не можна вiддавати!,, l вiдрубав
тим людям голови, Пiсля того BiH наказав BoiHaM негайно йти похо-
дом на дун-ху. BiH перемiг Тх, тому що хунни тепер корилися йому
беззаперечно.

Потiм Моде розпочав вiйну з Китаем. Здавалося б, у цiй вiйнi не
було потреби, Кочiвники жили в степу, а китайцi - пiвденнiше, за
своею Великою стiною, у вологiй i теплiй мусоннiй долинi, Проте
хунни мали пiдстави напасти на Китай.

Вiйсько Моде оточило передовий загiн китайцiв, у якому був сам
iмператор Лю Бан. Хунни весь час обстрiлювали китайський загiн
з лукiв, не даючи йому перепочинку. Китайський iмператор попро-
сив про перемир'я. .Щехто з вельмож Моде пропонував скористати-
ся моментом i вбити ворога, але Моде вiдповiв: uflypHi, навiщо нам
убивати цього китайського царя? Адде вони виберугь собi нового.
Нехай цей живе собi. OcHoBHi сили китайцiв стоять в ар'ергардi, ми
з ними ще не воювали>. l Моде уклав з цим iмператором, засновни-
ком династiТ Хань, договiр (про мир i родиннiст6" ('l98 р.). Це озна-
чало, що обидвi сторони будуть жити, не замiряючись на землi
одна одноТ. Хунни звикли кочувати в степу, ix не турбував холод.
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А китайцям був до вподоби м'який клiмат долини Хуанхе, i вони зов-
ciM не збиралися потикатися в степ.

Тим часом протистояння Хунну i Китаю тривало. l хоча в Китаi
було 50 мiльйонiв населення, а Bcix xyHHiB - близько трьохсот ти-
сяч, боротьба, зумовлена потребою кочiвникiв у шовку, борошнi та
залiзних предметах, точилася на рiвних. KoHi китайцiв були наба-
гато гiршими, нiж скакуни степовикiв. Експедицii в хуннський степ
зазвичай закiнчувалися загибеллю кiнних китайських загонiв. Коли
китайцi довiдалися, що в Середнiй Азii е uнебеснi жеребцi" - по-
родистi KoHi, подiбнi до коней арабськоТ породи, вони спорядили
туди вiйськову експедицiю. Узявши в облогу MicTo Гуйшан (в райо-
Hi нинiшньоТ Фергани), китайцi зажадали видачi найкращихжереб-
цiв, Городяни поступилися, i китайцi, повернувшись зi здобиччю,
узялися до розведення новоТ-породи, .Д,осягнувши значного успiху
в цiй справi, вони стали чинити вдалi набiги на xyHHiB. Мало того,
вони переконали сусlдlв-кочlвникlв зl сходу, пlвночl та заходу та-
кож виступити проти xyHHlB.

У 93 р. хуннський шаньюй програв вирiшальну битву, yTiK на за-
хiд, де й зник безвiсти. .Щержава xyHHiB розпалася. Частина племен
розсiялася пiвденно-сибiрськими степами, iншi рушили в Китай, то-
му що в цей час у Великому степу почалася велика посуха. На пiвно-
чi Китаю вiдбулося розширення пустелi Гобi, тожхунни змогли пере-
селитися на пересохлi китайськi поля, де тепер виникли любi
Тхньому серцю посушливi степи. Частина ж xyHHiB подалася в Се-
редню Азiю i дiсталася Семирiччя (район сучасноi Алмати). Саме тут
осiли "слабосилi" хунни, Але найвiдчайдушнiшi рушили далi на захiд.
Вони пройшли через весь Казахстан i в 50-х рр. ll ст. вийшли до бе-
регiв Волги, втративши при цьому значну частину жiноцтва, яке фi-
зично не змогло витримати такий перехiд. Та й з-помiж чоловiкiв ви-
жили тiльки наймlцнiшi.

Хунни швидко освоТлися в нових, зручних для скотарства мiсцях,
де ix HixTo не чiпав. Жiнок вони здобули пiсля набiгiв на аланiв, а зго-
дом, об'еднавшись i порiднившись iз народом вогулiв (MaHci), хунни

утворили новий етнос - етнос захiдних гунiв, так само не схохих на

Я,
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азiйських xyHHiB, cBoix попередникiв, як TexacbKi ковбоТ на англiйсь-
ких фермерiв. l ось цiзахiднi гуни розпочали вiйну з готами1.

Z. Небезпечне сусiдство

На противаryдокпадному описуЛ. Гумiльова, яrслй е безперечним
авторитетом у <<ryнському питаннi> icTopii виникненнrI небезпеки зi
Сходу, давнi автори, що цiкавлrять нас у зв'язку з описуваними подiя-
ми, вiдтворили цi подii трохи iнакше. Не в змозi уявити зародкеншI
ворожого гlлеменi десь за межами тогочасних географiчних знань, во-
ни спробувчulи вивести родовЦ гуrriв вЦ сусiлнiх племен. Йордан, на-
прикJIад, вважае, що родоначаIьники грriв прийIrши разом iз готами
до краiни Ойrум, але були вигнанi з племенi за якiсь провини:

<Король готiв Фiлiмер, син великого Гадарiха, пiсля виходу з ос-
трова Скаrцзи п'ятим за чергою владарював над гетами i, як ми вже

розповiли, ступив на скiфськi землi. BiH виявив серед свого племе-
Hi кiлькох жiнок-чакпунок, яких сам називав галiуруннами. Вва-
жаючи, що вони викликають пИозру, BiH прогнав ix подалi вИ сво-
го вiйська i змусив ix у такий спосiб втiкати, блукати пустелею.
Коли rx, доки вони блукми тими безплiдними землями, угледiли
нечистi духи, то... змiшалися з ними i дми початок тому щонайлю-
тiшому племенi, яке спершу оселилося серед болiц - низькоросlIо-
му, бридкому i худорлявому, що його можна ввzDкати родом людсь-
ким тiльки в тому ceHci, що воно мае подобу людськоi мовиr>2.

AMMiaH, сучасник тодiшнiх подiй, перебуваючи у провiнцiях
Римськоi iмперii, не змiг скJIасти точнiшоi думки про гутriв, oKpiM
як на пИставi сц)ашних розповiдей очевидцiв або ж просто чуток,
якi ширилися серед населення за тих буремних часiв:

<Плем'я ryTriB, про яких стародавнiм письменникам вйомо ду-
же маJIо, живе за Меотiйським болотом, у бiк Льодовитого океану,

l Гумuлев Л.Н. От Руси до России. - Ч. l
2 Йорdан. Get. - С. 121-|22,

116



Часмна IV. Гуни

i е надмiру диким. Оскiльки вiдразу пiсля народження хлопчикам
глибоко надрiзають щоки гострим ножем, щоб у такий спосiб зат-
римати picT волосся на мiсцях надрiзiв, KoTpi зарубцювалися, 'rxHi

чоловiки доживають BiKy без бороди - потворнi, подiбнi до кастра-
TiB. Тiло в них м'язисте й мiцне, шиi ToBcTi, вони мають страхiтли-
вий вигляд, тож можна подумати, що то двоногi звiрi, а ще вони
нагадують грубо обтесаних дерев'яних бовванiв... За дикоi потвор-
HocTi cBoei подоби вони водночас настiльки загартованi, що не ма-
ють потреби aHi у вогнi, aHi в пристосованiй до людського смаку
iжi; живляться корiнням диких трав i напiвсирим м'ясом, яке юIа-
дуть на спину коням, пiд cBoi стегна, даючи йому трохи попрiти.
Вони нiколи не ховаються вiд негоди чи ворогiв у якi б то не було
булiвлi. навпаки. уникають ix. наче гробничь, вони дztлекi вЦ зви-
чайного побуту людей. У них не можна побачити HaBiTb вкритого
комишем куреня. Вони кочують горами i лiсами. Вiд колиски приз-
вичаюються терпiти холод, голод i спраry. I на чужинi входять вони
пИ дах тiльки в разi крайньоi потреби, бо не ввакають себе захище-
ними пц дахом; T1,]Io вони прикривають одежею - JIляною чи по-
шитою зi шкурок лiсових мишей. Вони не розрiзняють буденне
вбрання i святковий одяг; раз одягнену на плечi Tl,TIiKy брудного
кольору буде замiнено на iншу не ранiш, як вона розлiзеться, перет-
лiе i стане лахмiттям внаслiдок трив[uIого гниття. На головi вони
носять кривi шапки, cBoi порослi волоссям ноги вкривають козячи-
ми шкiрами... взуття, яке вони не вичиняють, зробленл без нiякоi
колодки й утруднюе iхню вiльну ходу. Тому вони не вдаються до пi-
шого бою; зате вони нiби поприростали до cBoix коней, витрива-
лих, zUIe потворних на вигляд; часто, сидячи на них по-)(1ночому,
вони виконують cBoi звичаrlнi заняття. .Щень i нiч проводять вони на
KoHi, займаються купiвлею i прода;кем, iдять i п'ють, а також, схи-
лившись на круту шию коня, засинають - i сплять так мiцно, що
HaBiTb бачать сни. Коли iM доводиться радитися про серйознi спра-
ви, то йнаради вони проводять, верхи на конях. Не знають вони
над собою сувороi царськоТ влади, але пiд проводом кого-небудь зi
cBoix старiйшин трощать усе, що тiльки трапляеться на шляху.

*
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Iнодi, коли допече, вони стають до бою: у битву кидаються клинча-
сним строем i грiзно, iз пйвиваннями при цьому гукають. Легкi та
рухливi, вони зненацька навмисно розсiюються i, не вибудовуючи
бойового порядку, нападають то там, то туц чинячи страхiтливе
вбивство,Через надзвичайну швидкiсть HixTo нiколи не бачив, щоб
вони штурм}tsали укрiплення або ж грабували ворожий табiр. Вони
заслуговують на те, щоб визнати ix пречудовими войовниками, то-
му що здаля вони ведуть бiй стрiлами, ко)(на з яких мае майстерно
зроблений кiстяний наконечник, а зблизившись iз ворогом у руко-
пашну, вони б'ються з нестямою мечами i, ухиляючись вiд удару,
накидають на ворога аркан, щоб позбавити його можJIивостi втри-
матися на koHi або пiти пiшки.

HixTo в них не оре i HixTo з них нiколи не торкнувся плуга. Не
маючи певного мiсця проживання, бездому, без законiв, без ycTa-lle-
ного звичаю життя, кочують вони, наче вiчнi втiкачi, з кибитками,
в яких проводять усо життя: там дружини тчуть для них ixHi убогi
одеrкi, там вони сходяться з чоловiками, народжують, годують дi-
тей, доки Ti не виростають. HixTo в них не може вйповiсти на запи-
тання,'звiдки BiH родом: зачатий BiH був у одному мiсцi, народке-
ний далеко вй цього мiсця, а pic iще далi вiд нього.

Коли немае вiйни, вони пiдступнi, легко пiплаються будь-якому
повiву HoBoi надii, що iM випада€, в усьому покJIадаються на свою ди-
ку лють. Подiбно до нерозумних тварин, вони перебувають у цiлкови-
тому невiданнi, що е чесним, а що Hi,'txHe слово не е нацiйним, вони
TeMHi, не мають поваги до жодноi з релiгiй чи до забобонiв, палають
шzшеною пристрастю до золота, i TaKi мirт,тивi та швидкi на розправу,
що iнодi того самого дня вони безпричинно вйступаються вiд свож со-
юзникiв i так само без жодних пояснень знову миряться>>3.

Тhкий док,rадний опис цього народу, який вiдiграв чи не вирi-
шzшьну роль удолi готського союзу, допоможе зрозумiти, з ким зiт-
кнулися найближчi сусци готiв - алани - в серединi IV ст. н. д.
Решта джерел повторюють думку двох повЕlжних aBTopiB - з деякими

З Марцемuн. Римская история. XXXI. - С. 1-12
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доповненнями. НаприюIад, розлога легеIца про переправу
через Меотiйське озеро, до якоi поверЕемося трохи згодом.

Отже, нова нбезпека змусила Bcix шукати шляхiв для порятуIfr}t
Th вiйна була невiдворотною, i з цим довелося змиритися. А.тrаlш та
iншi capMaTcbKi племена довго протистояли ударам ryHiB, будучи, за
словами Йордана, <<рiвними iM у битвi>. Але ryтlи взялина озброеrпrя
тактику <(партизансько1 вйни>, а вiдтак висна)сJrвали аланiв постiй-
ними наскоками. Бойовi навиtIки неперемо]{GIоi аланськоi кiннотп
виrlвwмся даремними, ад;ке битв, власне, i не було, тож iй не булоле
розгорнугися бойовим порядком, застосувати тактику. Гуни напала-
ли, як розбiйники: спустошувми поселення, потай убивыlи BoiHiв.
Оцiнивши ситуацiю, capMaTcbKi ILTeMeHa, якi трива-llий час були <бу-

фером> мiж Сходом i готами, вирiшltтIи пiдкорйтися владi нових к)с-
подарЬ Стеггу. Очевидно, саме тодi до Германарiха й долинула звiст-
ка про зрадництво роксоланiв (pocoMoHiB), шо вкрай розлrютила йою
i cTa-Tra причиною загибелi нещасноi Сунi-тьли. Потiснивши сарматЬ
та a_rraHiB, гщrи вийшrпrдо гирлаДону. Перед ними вiдкривався шlrп
у причорноморськi степи. Однак там iM могли протистояти веlжi
об'еднанi apMii готського союзу. Фортець гутrи брати не вмiли, кора-
блiв не будрмиi та й военний успiх вони здобраJIи лише завдIкп
своiй швIцкостi, чисельностi та нехтуванню cMepTi. Тh саме TyI ста-
лася випацковiсть, яка знову змiнила хй icTopii.

Якось на околицях Меотiйського озера мисливцi з тшеменi гуriв
поJIювми на оленя. Ряryючись вiд них, тварина пiдйtrша до водr L-_

поскакала по нй, немов по твердй зелшri. BpaKeHi мис.тплвцi вiдlазух
доповiли про побачене шаньюю. I тодi на берег нинiшнього Азова
гцlийшов збройний загiн. BoiHи виявvши, що море можна переftги

убрц. Мохстlиво, то була пiщана коса, яких i нинi в Азовському Mopi
чимuшо. Зрештою, загони гунiв переправилися через Мсотiйське озе-
роа. Зробивши це, вони опиниJIиаявтwlу готiв i завдчши iM нищiвно-

а Деякi дослiдники вiддають переваry назвi <Меотiйське болото>, тобто Сиваш. Th ко-
ли прииням цю точку зору, то виходить, що надто вже близъко пiдrф,шися гуни до BoJK>

дiнь IЪрманарiха.

*
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го удару. З пiвнiчного сходу на готiв наступаJIи анти, якi також перей-
rrlли на бiк гунiв. На пiвденному сходi в них були пИступнi аланськi
IuIeMeHa, якi теж долучилися до гунського союзу. [з заходу готи межу-
вали iз везиготами, захоIтленими боротьбою з Римом, тож розрахову-
вати на'rхню допомоry не доводилося. Германарiх бр старий i хворий
(рана, завдана одним iз братЬ СунЬди, заважала йому керувати
вiйськами особисто; про це розповiдаеться в сагах, хоч i непрямо).
Знеси,тений конунг вирiшив, що не лиtIить могуIньому вохqдевi, став,
ши бранцем, опинитися пiд копитами ryнського коня. Тому, щоб не
ганьбити свое iм'я, у присугностi военачальникiв BiH кинувся на Bi-
стря меча - власне, як свого часу вчинив Один. Нагадаемо, що ко-
нунговi було 110 poKiB.

Пiсля того як Германарiх вйiйшов у Валгаллу готувати }rчту для
cBorx BoiHiB, вождь гунiв Баламбер (це дивне, зовсiм не китайське
iм'я вказуе на те, що, можливо, BiH нчUIежав до племенi прото-
слов'ян) рушив cBoi вiйська на готiв. Населення цих земель, небез-
пйставно остерiгаючись лютоi cMepTi вй ру< страхiтливих i lсорсто-
ких загарбникiв, почало просуватисяна захiд, покидаючи своi оселi
й нажите добро. Гунiв варто було боятися: вони дощенту спустошу-
вzчIи зaxoluleHi землi. Рабiв ryни не брали, оскiльки осiлий спосiб
життя черняхiвцiв був для них неприйнятним. ТЬж бЦаки мали
один вихiд: угiкати вiд хмари, що насувzIлася. Частина готiв лиши-
лася в Криму, де iм вда:rося втримати лiнiю оборони i врятуватися
вй знищення. Найпевнiше, гуни просто не стzulи Iх переслiлувати:
надто багато нових земель iM тепер треба було контролювати. Ос-
новна маса черняхiвського населення вiдходила на захiд, до Дунаю.

Почалася доба Великого rтереселення народiв. На вiльне мiсце
rтриходили HoBi, молодi й сильнi, пасiонарнi племена. Вперше в
Причорномор'i з'явилися уlри - приволзький народ, що дав при-
тулок гунам, коли Ti масово втiкали з Китаю; саме угри й стали ос-
новою орди. Вони вiдiграли значну роль у захопленнi цих земель.
Назва цього племенi HaBiTb дае пiдстави окремим с}щасним дослiд-
никам icTopii робити висновки tlро етимологiю назви YKpai'Ha (адже
спраВдi, дуже спокусливо замiнити <}гри>> спiвзвучним <<укри>),
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а тодi силкуватися вибудувати родовiд украiнцiв вiд цього тюрко-
мовного етносу).

Готи, однак, намагzulися чинити опiр новим народам. Пiсля Гер-
MaHapixa на чолi <<iмперii> став такий собi Вiнiтарiй. Зазначимо, що
деякi дослiдники вважають це не iм'ям, а титулом зi значенням
<(переможець венедiвr>. Справдi, iм'я суто римське. оскiльки пере-
можцем венедiв був RpMaHapix, деякi вченi схилялися до д}мки, що
тут ми маемо справу не з новим вождем, а з ЁpMaHapixoM - у ролi
полководця. Водночас Йордан згадуе як вождя Вiтимира (а це на-
чебто слов'янське iм'я). Хто з них був BiHiTapieM - RpMaHapix чи
Вiтимир, достеменно невйомо й понинi.

У вiдповiдь на зазiхання нових племен Вiнiтарiй вдався до напа-
ду на aHTiB, якi застlтrали його народовi rruшх на пiвнiчний схй.
Звiльнивши цей шлях, готи могли пiти в лiсисту зону i там успiшно
тримати оборону, адже лiс був недоступний для степовикiв-гунiв.
BiHiTapicBi вдалося перемогти aHTiB ще на самому початку кампанii.
IЦоб завдати бiльшого страху нападникам, BiH наказав стратити iх-
нього князя Божа (якого вважають прообразом Бilса з <,Велесовоi
книги)> та <<Слова о полку Iгоревiм>), Його синiв i сiмдесятьох ста-
рiйшин гшеменi aHTiB. Зрозумiло, TaKoi кривди союзники ryHiB
стерпiти не могли, тож спzшахнула виснажлива вiйна. Змушений
воювати на два фронти, Вiнiтарий пi/цався на хитрощi Баламбера i
на рiчцi Ерак (найпевнiше, в нижнiй течii.Щнiпра) потрапив у засiд-
ку. Як розповiдае легенда, його вбив сам Баламбер <rстрiлою в голо-
ву)>, а можJIиво, вождь став жертвою сутички з розвiдувальним заго-
ном гунiв. Представникам племен готського союзу не лишzшося
нiчого iншого, як присягнути на BipHicTb Баламберовi й долуrитися
до нового - гунського - союзу, куди, KpiM сарматських IuIeMeH,
вход}Llrи й протослов'янськi народи: анти, венеди та склавени. Син
i внук Германарiха (Гунiмунл i Торисмунд) обiйняли в союзi <(поса-

ди> вождiв свого народу. А ма:rого Вiнiтарiевого сина на iм'я Ванда-
ларiй (знову-таки на римський штиб, нiби титул зi значенням <<пра-

витель ваrцаrriв,r), цiною великого труда вд€rлося переправити до
рiдних везиготiв, на.Щунай. Через багато poKiB у Вандаларiя наро-

*
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дяться три сини - з iменами, подiбними до слов'янських: Вмамир,
Вiдiмир i Тiудемир. Останньому судилося стати батьком Ъодорiха
Великого - ще однiеi грандiозноi постатi в icTopii @вропи, Таким
чином, хоч i через силу, можна припустити, що прабатькiвщиною
Ъодорiха g Нап"цнiпрянщина.

Перебування гунiв у причорноморських степах було досить не*
тривirлим: ix вабив блиск iмперського золота. ТЬж у 80-х рр. IV ст.
вони рушили в бiк Дунаю - на землi везиготiв. Майже 400 poKiB по
тому Лiсостеп Украiни лишався полiгоном, де точилися вiйни й за-

роджувалися HoBi народностi: протягом столiть рух <,степовим ко-
ридором> не припинявся. Пiсля гунiв прийшли авари, за ними -
булгари, далi - хозари. Заволзькi степи продукувiulи появу нових
енергiйних народiв, немов якийсь нмагоджений механiзм. I тiльки
ближче до VIII ст. на шляху безперервного потоку тюркських пле-
мен з'явився сильний народ. На той час уже забули про гунiв, готiв,
zuIaHiB, capMaTiB, aHTiB i венедiв - цi племена згадувалися лише в
легендах. Та в жилах слов'янського народу шугала фантастична су-
мiш ixHboi KpoBi, й це забезпечило йомудовге i славетне життя.

Промчавши буревiем по нинi украiнських землях, гуни змиши-
ли чимЕчIо згадок tIро сво€ перебування, що зробило неможIIивою
спробу оголосити ix легендарним народом через ixHe раптове зни-
кнення. Рештки гунських поховань виявлено в рядi областей Укра-
iни, зокрема в Одеськiй (могильник Кубей), Запорiзькiй (с. Ново-
григорiвка), Миколаiвськiй (бiля м. Щюрупинська, с. Подi, Саги,
Олешки) областях, у Криму (смт Чикаренко Жовтневого району, на
r Клементiвка бiля м.Феодосii). Прикметною рисою гунських по-
ховань е вiдсугнiсть у них посуду та обов'язкова наявнiсть (у чоло-
вiчих похованнях) предметiв KiHcbKoi збруi. Ще однiею iстотною
ознакою е те, що череITи похованих мають неприродно видовжену
форму. ThKoi форми череп набував внаслИок того, що гуни в осо-
бливийт спосiб перев'язували дiтям голову. Зверху на могилу вони
клztли опудало коня, адке ця тварина була невiд'€мною частиною
iхнього життя. Часто в ryнських похованнях знаходять скарби з
коштовностей i золота. Так, у с. Рублiвка Полтавськоi областi вия-
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влено скарб, що складаеться з 201 золотоi монети. Певною ознакою
наявностi скарбу с покинуте поселення черняхiвськоi кульryри, в
якому не знайдено зброi, а також вiдсутнi слiди руйнування i заги-
белi мешканцiв, HaToMicTb е рештки посуду.

ТЬкий кiнець спiткав майже двохсотрiчну добу процвiтання i
поступу до цивiлiзацii, Однак на той час готський народ ше не ви-
черпав чашi свого iсторичного призначення.

3. .Щунайський розкол
За два роки по cMepTi Германарiха готський союз племен фор-

Mzl,,IbHo пристав на бiк гунiв, Уже загинув на рiчцi Ерак Вiтимир, на-
щадки Германарiха присягнули новим вождям. На чолi готського
союзу опинилися дво€ BaTDKKiB - Алатей i Сафрак. Обое, судячи з
iMeH, були не готського роду, а манського. Правили вони, ло речi
мовити, як регенти ма-полiтнього Вiдерiха - готського князя по
KpoBi. Всiляко уникаючи прямих сутичок з ворожими народами
довкола, вони намагалися) за будь-яку цiну врятувати cBoi rтлемена.
Гуни, алани й анти з венедами змишили iM тiльки один шлях - на
пiвнiчний захiд. Але там уже мешкiчIи везиготи на чолi зi старим
ATaHapixoM. За iхнiми зе}лпями був лiмес - кордон Римськоi iмпе-
pii. Посланцi вц Алатея i Сафрака доповiли ATaHapixoBi, що зi схо-
ду суне небезпека. Старий вождь не сприйняв ixHi слова серйозно,
та€мно зрадiвши слабкостi осцlоготiв. Очевидно, колись давно BiH
чогось не подiлив iз Германарiхом. Та все ж досвiдчений i хитрий
вождь послав за Щнiстер передовий загiн, очолюваний Муrцерiхом.
Одночасно везиготи почали спорудкувати укрiплений табiр - на
випадок нападу. Та не встигли. Надто сильною була жадоба гунiв,
rrрагнення здобути iмперську скарбницю, & що вони дуже поспiша-
ли. Вiдтак, восени 378 р., однiеi темноi ночi, передовi загони гунiв
обiйшли вартових Мундерiха, HaBiTb не потривоживши iхнього сну,
i до ранку вже дiсталися Щнiстра. На cBiTaHKy везиготiв у Щнiстров-
ськiй фортецi збудив галас. Вони побачили, що загони гунiв пере-
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тинають рiчку. Господарi фортечi HacI4Iry встигли втекти. Ледве уни-
кнув cмepTi й сам ATaHapix - останнiй свiдок щасливого столiття.
Сподiваючись у горах знайти надiйне сховище вiд кiнноти, Атана-
pix повiв свiй народ у Карпати. Наближалася зима, 'iжi було обмаль,
а народ везиготiв був численним. У районi теперiшнього Семиго-
роддя вождь вирiшив зупинитись i перезимрати. Везиготи швидко
побудува;rи укрiплене MicTo. Старий конунг квапив пi.гцаних, бо
знав, що вороги но покинуть своеi здобичi. I лише холод та камiння,
об яке ламzllrи ноги гунськi KoHi, здатнi якиiтсъ час стримувати на-
валу. ýни ж, як пише Йордан, <<обважнiли> вiд награбованого, та й
незвичний дIя степового народу лаrцшафт також дався взнаки. Ата-
HapixoBi вд.lлося вц)имати рубежi й не прогryстити степовикiв старою
римською !акською дорогою в €вропу. ТИм часом голод посILтIився.
Люди зzlлишати мiсто-фортецю, вирушаючи на пошуки'iжi. Ъ куди
rrодатися народовi, який знову став <(маIцрiвним>? Хiба що навiдати
дмеких родичЬ, обiзнаних iз готською i грецькою мовами...

Отут нам доведеться зробити невелиrоrй вiдступ, повернувшися
на декiлька poKiB назад. Незадовго до cMepTi Германарiха в землях
Надднiпрянщини у пониззi Дунаю серед везиготiв стався розкол.
ВИ свавiльного й авторитарного ATaHapixa вiдкололася частина
його восначальникiв. Серед них був такий собi Фрiтiгерн - пред-
ставник доволi заможного роду. Не припускаючи й гадки про те,
щоб порушити цiлiснiсть cBoci держави, ATaHapix розпочав MilKyco-
бицю. Фрiтiгерн за пiдтримки молодi, яка не бажала далi терпiти
ATaHapixoBi застарiлi методи управлiння дерх<aвою, подався до ри-
млян просити захисту. Iмператор Вмент, не в змозi пробачити Ата-
Hapixy глузи пiд час антиготськоi кампанii 60-х р,, дуже зрадiв чудо-
вiй нагодi провчити непокiрних BapBapiB iхнiми ж руками.
I вирядив на допомоry Фрiтiгерновi нiкопольський легiон. Коло м.
Нов вiдбулася битва готiв iз готами. ATaHapix вiдступив на пiвнiч, де
першим прийняв на себе удар гунiв. А Фрiтiгерн зайняв приду-
найськi землi. Вiйська проголосили його конунгом готiв. На знак
подяки Риму за наданудопомоry Фрiтiгерн вирiшив прийняти хри-
стиянство разом зi своiм народом, аби в такий спосiб позбутися
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статусу <<варвара i язичникаr>. Валент послав до готiв священика з
Мезii, тобто вiд <ммих,> готiв. IJим священиком був уже згадуваний
нами епископ Ульфйа. Саме таким чином BiH i завершив справу
свого життя - Еавернув у християнство Bcix готiв.

От якраз до Фрiтiгерна - останнього готського оплоту - BTiKa-
ли прикарпатськi готи ATaHapixa. Прийпr,по до нього й вiйсько
Мундерiха, яке першим зiткнулося з гунами, а тому виявилося Bi-
дрiзаним вй вестготського табору. Вислухавпlи розповiдi цих воякiв
та rхнього ватажка, Фрiтiгерн зрозумiв, що з новою бцою caMi вони
не впораються.

На той час iмператор Валент перебував у Сирii, продоы{qrючи ба-
гаторiчну вiйну рипtтlян iз парфянами, Валент не забр, що став iмпе-
ратором Схiдноi Римськоi iмперii завдяки щасливому збiry обставин
на цiй вiйнi. BiH мав I],тани стосовно розгрому вiйськ царя Шапура i
чути не хотЬ про варварський cBiT. Тому вiдомостi про ryHiB дiйшши
до риIчrлян не вiдразу. Готи, а-rrани й iншi IUIeMeHa, що втiка-rrи вИ на-
в€UIи, скуIIчrвuIися вздовж берегiв Дунаю, не навФкуючись перетну-
ти прикордонну рiчку. Ночами, за описом AMMiaHa, вогнi'tхнiх багать
сягzlпи скiльки бачить око i нагадрали вйображення зоряного небау
водi. Природно, що за такого сц/пчення людеЙ у величезному таборi
бiженцiв шириJIисяхвороби i голод. Небезпечне сусiдство почzl,,Iо за-
грожувати й прrаrеглим провiнцiям Iмперii. Потрiбно було приймати
рiшення державноi ваги, доки тисячi зневiрених людей, мов сарана,
не заполонили землi Рима. Розв'язати цю проблему взявся готський
вождь Фрiтiгерн: навала бЬкенцiв на землi його народу HiKoMy не за-
лишапа шансiв уцiлiти. Що Валента вiдрядили делегацiю, у складi
якоi були представники Bcix народiв, що зiбралися в долинi Щунаю.
Вони просили дозволу вступити на землi Iмперii й оселитися в Дакii
та Фракii. Валент досить довго обдрлував'tхне прохання, а да:ri прий-
няв фатальне дIя себе та Римськоi iмперiТ рiшення, дозволивши вар-
варам порушити кордони Великого Риrпry.

Подii, що розгорнулися вiдразу ж по тому, BzDKKo описати. Внас-
лйок веснrIних дощiв Щунай розлився, човнiв не вистачuчIо, дарма
що rx було безлiч. Люди тисячами гинули в тiснявi, у швидких водах

*
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рiчки тадрiбних сутичках, що спалахувul,,Iи rтрактично скрiзь. Ti, ко-
му пощастило опинитися на тому березi Щунаю, не тямили себе з
радостi. Вони не вiдали, що це лише початок найтяжчих випробу-
вань. Рiч у TiM, що вiдразу пiсля тривалоi переправи вцiлiлих людей
знову спiткали хвороби й голод. Щим скористалися римськi воена-
ча,IIьники, покликанi забезпечувати переrтраву. Продукти, призна-
ченi для бЬкенцiв, потрапляли до комор легатiв або ж утридорога
перепродувалися заможним бiженцям. А простi люди - загартова-
Hi в боях славнi готськi витязi, аланськi катафракти, безстрашнi во-
iни тайфалiв, бастарнiв i гепiдiв - мусили, аби вижити, продавати-
ся чи вйдавати cBoix дiтей в рабство, Рим виявився неприязним,
бюрократичним, бездушним. Незабаром, дiзнавшися rтро пересе-
лення, до Дунаю пiдiйшли Вiдерiх зi своiми опiкунами Алатеем i
Сафраком та залишками народу Германарiха, Однак iмператор
вiдмовив остроготам у переселеннi . I жителi Надднiпрянщини,
ocTaHHi представники колись процвiтаючого народу, ще довго по-
невiрялися берегами Щунаю, стражцаючи вй голоду й безпритуль-
HocTi, гинучи у прибережнiй трясовинi та наражаючись на су-
тички з iншими бiженцями. ATaHapix подався вглиб карпатських
лiсiв, потiснивши capMaTiB: дороги в Рим йому не було. Врештi, ос-
троготи. якими правив юний Вiлерiх, вирiшили не чекати ласки вiд
iмператора, а вiдтак розпочrllrи переправу самотужки. Зiмiтувавши
бiйку, вони вiдвернули увагу римських прикордонникiв i завдяки
цьому переправили на рятiвний правий берег значну частину свого
нар оду. О станнiми пер еправилися zUIaHcbKi <( загороджув альнi>> заго -
ни - незначна вiйськова сила, що вiццiляла Рим вiд гунiв, KoTpi на-
ступали zL-IaHaM на п'яти. Пiсля переправи кордони Iмперii знову
зачинилися. Численнi прикордоннi apMii поповнилися новоприбу-
лими хоробрими вояками з варварських племен. Чимало рабiв з-
помi;к переселенцiв брали }^{асть у спорудкеннi оборонних валiв.

Однак icTopй, в якiй дlяли цiкавi д_lrя нас особи, ще дtulека вiд за-
вершення. Iмператор Валент висунув умови, на яких готи, що пере-
гIравилися через рiчку, мrL,Iи здатися в полон римлянам. Ще була
помста за давню образу, завдану ATaHapixoM, i вияв з боку iмперато-
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Остгmсьм фiбула. tVст.

ра cBo€i значущостi. Th гордовитi BapBapcbKi народи (в Iмперiю
прийшли не тiльки готи) не припуск€rли й думюI про здачу зброi й
добровiльний полон, а фактично - рабство. ТЬ;с цей декрет було
одразу скасовано, бо, з одного боку, якби римська армiя спробlъала
вйiбрати в переселенцiв зброю, вона зазнчша б великих втрат; з iH-
шого - прибульцi були вкрай обуренi нелюдським ставленням до
них з боку корiнного населення, а також римських tlолководцiв i чи-
новництва. Наявнiсть величезноi кiлькостi знедолених, зневiрених i
розJIючених людей зi зброею в рукж, поряд iз зарозуплiлими риIчtля-
нами, була загрозливою; справа повертала налихе.

4. Знову вiйна

Фрiтiгерн, переправившись зi cBoiM народом через.Щунай, вирi-
шив не зупинятися на досягнутому. Якщо Рим посцrпився в чомусь
одному, треба взяти вй Iмперii все - так MipKyBaB молодий ватажок
готiв. Тому BiH рушив iз нечисленною дружиною до Маркiанополя.
Лупiцин, командувач римськоi apMii, запросив Фрiтiгерна та його
родича Алавiва до себе в пмац на гостину. Готськi вiйська лишили-
ся пй мiським м}ром. Щоки rхнiй князь та iншi зверхники бенкету-
вали, напiвголодне вiйсько, не витримавши, спробувало вдертися до
MicTa i теж доJц^{итися до благ пiзньоримськоi цивйiзацii. Варта не
дала iM цього зробити. Поча;rася бiйка. Зачувши гамiр, стривожила-
ся готська сторожа Фрiтiгерна. Лупiцин - пихатий ри}tлянин, упев-
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нений у своiй владi та MELIIo не божественному походженнi, вi,п"цав

наказ перебити готську сторожу. Але Ti були напоготовi - й кинули-
ся в бiй iз римськими солдатами. Фрiтiгерн та Алавiв, зрозрлiвши,
що й до чого, вiдразу ж покинули негостинний дiм Л}.пiцина. Вiйсь-
ко, розбурхане чуIками про напад на'жнiх вождiв, поривалося йти
на rтриступ. Th Фрiтiгерн вивiв rx подалi вiд MicTa. Чутки про <<го-

стиннiсть>> Лупiцина швидко поширилися, тож невдовзi Фрiтiгерн
зiбрав пiд своiми прапорами велике вiйсько. Лупiцин висц/пив на-
зустрiч, i за 10 миль вiд Маркiанополя вiдбувсябiй. Уперше римля-
нам довелося воювати з готами як iз спiвмешканцями lмперii. Загiн
Лупiцина було розбито, а сам BiH ледь уцiлiв, сховавшись за мiським
муром. Готи перевдягпися в здобутi римськi обладунки - i продов-
жили чинити розбiй. Ъпер iM HixTo не ставав на завадi: звiстка про
нападникiв JuIKEuIa тубiльцiв сильнiше вiд самих готських воякiв.

Приблизно тодi само в Адрiанополi перебувzulи два готських
князi - Сверид i Колiя (так ж назива€,AMMiaH Марцеллiн) з др}rки-
нами, якi стми на службу Риму ще задовго до переправи cBoix спiв-
вiтчизникiв через Дунай. Щiставши вiд iмператора Валента наказ
прямувати до мiсця HoBoi дислокацii, вони звернулися до мiських
властей з проханням про кiлька днiв вiдстрочки, а також за)€дми
харчiв та грошей на дорогу. Однак замiсть задовольнити ix градона-
ччlльник пiдбурив MicbKy чернь i нацькував rr на готiв. Ti спочатку
уникали бiйки, але потiм, перебивши особливо настирливих горо-
дян, органiзовано вийшли з MicTa i невдовзi об'едналися з вiйськом
Фрiтiгерна. Вирiшивши не марнувати час на облогу добре укрiпле-
ного Адрiанополя, готське вiйсько зайнялося плюндруванням дов-
колишнiх земель. У кожному поселеннi до нього приеднувмися не-
вiльники варварського походження, якi свого часу продалися в
рабство, щоб урятуватися вй голодноi cMepTi, робiтники каменя-
рень i золотих копzUIень та багато iншого люду, незадоволеного сво-
iM >lситтям. Вiйсько Фрiтiгерна щоденно зростzulо. Починалася
справжня <(варварська революцiя>.

<.Не зважали вони у cBolx убивствах Hi на стать, Hi на BiK i чини-
ли на сво€му шляху страшнi пожежi; вiдриваючи немовлят вiд мате-
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риних грудей i вбиваючи ix, брали в полон MaTepiB, забирали вдiв,
зарiзавши в них перед очима чоловiкiв; по трупах батькiв тягнули в
неволю пйлiткiв i юнакiв, хапаJIи, нарештi, з собою чимчlJIо старих
людей, а Ti кричали, що вони досить уже пожили на cBiTi. Вiлiбрав-
ши в них усе майно i вродливихдруjкин, скручували вони iM руки за
спиною i, не давши отямитися, забираrrи на чуя(ину>>. Так описуе
тодiшнi подii AMMiaH Марцеллiн. Th найгiрше було ще попереду.

Iмператор Вмент не мiг миритися з таким становищем i вирi-
шив iти з вiйськом iз AHTioxii, щоб навести ладу схйних провiнцiях.
Одночасно з ним у Фракiю рушили полки фацiана, який щойно
розправився з iчIаманами, що загро)ryвали Захiднiй iмперii. Проте
населення Константинополя, BpzDKeHe вiстями про звiрства варва-
piB, зчинило бунт. Тому Валент не став затримуватися в бунтiвнiй
столицi. BiH забрав скарбницю, атрибути iмператорськоi влади,
значну частину свого двору - i назавжди заJIишив MicTo. Назустрiч
готським загонам BiH вирядив военачzчIьника Себастьяна, який то-
дi очолював yci пiшi сили римлян. Себастьян прийшов пiд Адрiано-
поль, щоб перешкодити з'еднанню двох варварських армiй. I встиr
Напавши на майже беззбройних BapBapiB, якi HaBiTb не пошикува-
лися в лави для оборони, вiйсько Себастьяна перебило'ж, захопив-
ши багату здобич.

Фрiтiгерна дуже засмутwIаця поразка, й BiH звернрся по допо-
могу до iнших BapBapiB. Ватажок готiв запропонував iм частку вЦ
здобичi, якщо похй на столицю, знесилену бунтом, виявиться ус-
пiшним. <Народи, забувши про чвари>>, об'едналися для спiльного
походу. Союзниками готiв були алани, герули, гепiди, бастарни,
тайфми i представники мiсцевого населення.

Вiйська Валента саме просувалися назустрiч варварам, його
гризли заздрощi. Iмператора непокоiли несподiваний успiх Себа-
стьяна i вiйськова слава племiнника фацiана. Тож BiH вирiшив сам
здiйснити героiчний вчинок. На вiдстанi п'ятнадцяти миль вИ Ад-
рiанополя авангард apMii Валента натрапив на передовi загони го-
тЬ. Iмператор вислухав повiдомлення розвiдки про десять тисяч во-
lHiB (насправдi rx було набагато бiльше) i зупинився в укрiпленому
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MicTi. Порадившись iз придворними ir полководцями, Ва-пент вирi-
шив не чекати на гмльськi вiйська фацiана, щоб не дiлитися лав-
рами зi спiвправителем. Отут i нагодилося посольство вй Фрiтiгер-
на. Готський вождь просив для свого народу Фракiю з yciM, що е на
ii територii. У разi задоволення свого прохання BiH зобов'язувався
жити в мирi з Iмперiею. Однак, як повiдомляе Марцеллiн, одноча-
сно з цим офiцiйним клопотанням, iмператоровi було передано та-
емний лисц в якому готський ватажок rтросив Валента пройти з ус-
iMa вiйськами повз позицii союзникiв, щоб Ti побачиlrи могутнiсть
римськоТ apMii, зляк€лJIися й припинили вiйну. Водночас iмперато-
poBi донесли, нiбито Фрiтiгерн якось сказав: <,Я розсiю вiйська
Вмента, a:re MeHi це надто дорого коштуватиме>. Що то було? Тон-
ко розiграна дипломатична провокацiя чи щире бажання домогти-
ся миру на вигйних умовах? Як засвйчили подirльшi подii - радше
перше. Валентовi кин},то викJIик, i BiH вийшов назустрiч своiй заги-
белi та швидкому падiнню Рима.

Тим часом у таборi готiв тривали ocTaHHi приготування до вирi-
шzшьного удару, Зокрема, i це особливо важJIиво для нашоТ розповi-
дi, готський народ знову об'еднався: ло Фрiтiгерна долrIилися
остготи пiд проводом Алатея i Сафрака, якi прийшли з Наплнi-
прянщини. Об'еднавшися перед загрозою з боку спiльного ворога,
поруч iз готськими воiнами встали аланськi вершники, i HaBiTb

ryнська KiHHoTa рвirлася до бою з римським вiйськом. Пiд Адрiано-
полем зiйшлися двi цивiлiзацii: античне минуле та варварське май-
бутне cBiTy.

Не дочекавшись пiдмоги, Валент повiв своi полки до табору
готiв. Шлях був досить довгий, сонце пйнiмалося дедалi вище й не-
щадно пчшило солдатiв, одягнених у важкi лати. Бракувало води i
'iжi. KoHi нервувzrли i весь час норовили скинути вершникiв. Куря-
ва, що fi здiйма_llи першi манiпули, вкрила весь простiр, тож значна
частина вiйська рухirлася в iмлi навмання. Готський табiр був вигi-
дно розташований серед пагорбiв за п'ятнадцять миль вiд MicTa. BiH
являв собою традицiйне коло з вiзкiв типу <(кара19> (або )( <<ваген-

бург,>, як казzши готи). Передовi загони готiв зустрiли римлян уже
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коло виходу з долини. Полководцi Фрiтiгерна влаштували кiлька
засiдок. Багато готiв до цього служили в римськiй apMii, а тому доб-
ре знали тактику бою римлян.

Римляни, дiставшися бойових позицiй, стzчIи дожидати тiеi ча-
стини кiнноти, яку планувzлли поставити на лiвий фланп KiHHoTa
розтяглася по дорозi, на Hei довелося чекати пiд палючим сонцом.
Аж тут готи, нiбито наляканi виглядом римського вiйська, справдi,
як i повйомляв Фрiтirерн у своему листi, вислzци послiв iз прохан-
ням про мир. То були двое простолюдинiв у бЦному одязi. Iмпера-
тор, розумiючи, що повторю€ться давня iсторiя зi знущанням, вчи-
неним колись ATaHapixoM, вiдмовив iM i наказав вiдрядити до нього
бiльш знатних парламентерiв, Фрiтiгерн погодився, EuIe навзамiн
зalкадав кйькох знатних заручникiв, щоб перемовини вiдбулися без
ексцесiв. На роль зар}^Iника було призначено дворецького Валента
Еквiцiя, а KpiM нього, озвався ще во€нача,,Iьник PixoMep (судячи з
iMeHi, BiH належав до племенi готiв). Поки тривчrпи п€реговори,
римське вiйсько стояло пiд пекучим сонцем, знемагаючи вiд спеки,
спраги й голоду. KoHi зносили цi нестерпнi умови ще гiрше вiд лю-
дей, тож за кiлька годин KiHHory було практично виведено з ладу -
без бою. Тим часом до готського вiйська поспiшало пiдкрiплення,
очолюване A_rraTeeM i Сафраком. Усю цю дипломатичну колотнечу
було розпочато тiльки задля того, щоб вони прибули вчасно.

На ту пору римськi cKyrapii (важкi пiхотинцi) з лiвого флангу
занадто просунулися вперед i вступили в бiй. Мож;rиво, то був тра-
дицiйний тактичний прийом рил,lлян: втягнути в битву ворожий
фланц потiм стрiмким ударом вiдрiзати його вiд основних сил, а од-
ночасно завдати нищiвного удару в iншому мiсцi. Та цього разу Hi-
чого не вийшло. Скугарii, наразившись на моryтню вiдсiч, кинули-
ся навтiки й оголили фланr I туг, наче гiрська лавина, у фланг
вiйська вдарила аJIанська KiHHoTa. Це ж, мабуть, уперше римляни
зiткнулися з варварською тактикою веденшI бою. Bci попереднi би-
тви були тiльки сутичками погано навчених i кепсько озброених
варварських загонiв iз вимуштруваним римським вiйськом. Ъпер
же полководцi Ва-пента побачили, що iM протистоiть справжне

Я,
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вiйсько, що дiе <(за правилами>, причому - за iхнiми ж, римськими,
правилами. Битва була жорстокою.

<.лiве крило пiдступило до самiсiнького табору; якби йому на-
дали пiдтримку, воно могло б просунугися ще дмi. Проте решта
кiнноти його не пiдтримала, ворог натиснув масою; його розчави-
ли так, наче прорвалася велика гребля, а тодi погнutли з бойових
позицiй. ТЬж пiхота втратила прикриття, i манiпули були щiльно
притиснутi одна до одноТ, так що важко було застосувати меч або
вiдвести руку. За хмарами куряви, що здiймалася довкруr(, не вид-
но було неба, вiд якого вiдбивалися крики погроз. CMepToHocHi
стрiли, що летiли звiдусiль, вл}л{али в цiль i завдавали ран, тому
що ix не можна було aHi побачити, aHi уникнути. Коли>I( варвари,
якi насувалися незлiченними загонами, почzцIи чавити та збивати
з нiг коней i вершникiв, а в цiй страшнiй тiснявi несила було роз-
чистити мiсце для вiдступу, i штовханина позбавляла всякоi мо-
жливостi вйiйти; то нашi, зневiрившись у всьому, знову взялися за
мечi й поч.uIи рубати ворога, i удари сокир щомитi пробивали шо-
ломи й панцирi. Можна було бачити, як оскаженiлий варвар з пе-
рекошеним обличчям, з пiдрiзаними пйколiнними жилами, з Bi-
друбаною правою рукою або розiрваним боком, грiзно поводив
своiми шzulеними очима вже на самому порозi cMepTi; вороги, зче-
пившись, разом валилися на землю, й рiвнина всучiль укрилася
розпростертими на землi тiлами вбитих. Стогiн умираючих i пора-
нених линув звiдусiль, наганяючи жах. Серед цього страшенного
сум'яття пiхотинцi, охлялi та виснаженi напруженням i постiйною
небезпекою, що в них уже не було потреби замислюватися над
своiми вчинками, що списи в бiльшостi з них були розтрощенi вiд
постiйних ударiв, стzLпи кидатися з самими лише мечами на мiцнi
ворожi загони, нехтуючи власним життям i не маючи жодноi мо-
жливостi покинути поля бою>5.

Не витримавши натиску BapBapiB, римляни поч€чIи вiдступати.
Бачачи це, iмператор Валент сам кинувся в бiй погшiч зi своiми сол-

5 Марцеллuн. Римская история, )OOfl. - С. l3, 1-6.
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Вторгнення готiв у Римську iмперiю. З картини О. Фрiтше, XIX ст.

датами (адже BiH теж колись був солдатом) - i тр Його поцiлила
варварська стрiла. Поранення в голову, найпевнiше, було смертель-
ним. Однак Вмент помер не одразу, оскiльки вИомо, що Його пере-
правили в ар'ергард вiйська i TepMiHoBo розмiстили в одному з бу-
динкiв у найближчому поселеннi для надання першоi допомоги.
Втративши iмператора, римське вiйсько запанiкувало. Готи не Bi-
дразу кинулися навздогiн римлянам, адже й caMi зазнми великих
втрат. Усю долину було завЕчIено горами трупiв. Земля просякJIа
кров'ю. Струмок, що протiкав неподалiк, розлився кривавими по-
токами. Над yciM бойовищем лунiши зойки поранених i скиглiння
вмираючих. За рiзними оцiнками, в цiй битвi полягло до 150 тисяч
чоловrк.

Пiзно вночi загони BapBapiB увiрвалися в поселення, де в одно-
му з будинкiв при cMepTi лежав Валент. Оскiльки лише цей буди-
нок - единий з-помiж ycix - був зачинениtt i з BiKoH верхнього
поверху на голови готам посипztлися стрiли, вони зрозумiли, що
воiни, якi затаulися всерединi, охороняють щось вa>кJIиве. Варвари,
звичайно, подумzulи, що то - iмперська скарбниця. Та опiр виявив-
ся таким запекJIим, що BTolиlreHi битвою готськi вояки вирiшили
просто спzulити будинок. Саме так вони i вчинили. Отож вiд рук
готiв загинув рке другий римський iмператор (першим був .Щецiй,
якого в 251 р. перемогли остготи), який чима_по зробив длJI народу
BapBapiB. ГIiзнiше, довiдавшись, кого вони вбили, готи засмутились,

*
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а Фрiтiгерн страшенно розлютився. Адже полонити iмператора -
вчинок найвищоi вiйськовоi доблестi й чудова нагода домогтися ба-
жаних пiльц торгуючися за його звiльнення. Вестготи Фрiтiгерна й
остготи Алатея та Сафрака, а також ixHi союзники пiдсryпили до
Алрiанополя з метою заволодiти iмператорською скарбницею, zше

облога фортечi не виправдала сподiвань. Фрiтiгерн, щоб уникнути
марнотратства, забрав вiйсько вй Адрiанополя й подався грабувати
балканськi провiнцii. Так,23 серпня 378 р. готи, зокрема й вихiдцi з
Причорноморських степiв, i жителi flащцнiпрянщини, i мешканцi
Лiсостепу, спiльно iз захйними спiввiтчизниками завдали Римськiй
iмперii нищiвноi поразки, пiсля якоI вона вже не оговтzчIася. На ic-
торичнiй сценi з'явилися HoBi персонаlкi.

Новообраний iмператор Феодосiй, котрий прагнув нмагодити
мирнi стосунки з готами, запросив до Константинополя старого
конунга ATaHapixa. Тож на схилi BiKy ATaHapixoBi довелося пору-
шити кJIятву й ступити на римську землю. За дивним збiгом обста-
вин, приблизно в той час у iмператорському палацi гостював i пра-
витель Малоi ГотiТ епископ Ульфiла. Iсторiя не зберегла свйчень
про те, чи зустрiчався просвiтитель готiв зi cBoiM найлютiшим во-
рогом. Водночас до Константинополя прибув i Фрiтiгерн, аби поз-
найомитися з молодим iмператором, себе показати, з'ясувати HoBi

умови та обставини. Зустрiч Феодосiя i Фрiтiгерна вiдбулася й
мала успiх. .Щвое молодих правителiв пройнялися повагою один
до одного, а тому змогли досягти компромiсу. Готи нарештi дiстали
дозвiл жити в Щакii i HaBiTb будувати там cBoi apiaHcbKi храми
(до речi, сам Феодосiй був прихильником католицькихдогм i пере-
слiдував apiaH). За цю iмператорську милiсть готи зобов'язалися
слуrшти Константинополю вiрою й правдою, стримуючи набiги
кочiвникiв через.Щунай. IЩоправда, це свято примирення затьма-
рили двi cyMHi подii. Несподiвано помер ATaHapix. А вже за кiлька
днiв по тому вiдiйшов у вiчнiсть i Ульфiла. Подейкували, що тут не
обiйшлося без отрути: для майбутнiх звершень молодi правителi
потребували простору i свободи дiй. Однак, Феодосiй улаштував
готським вождям такий пишний похорон iздодержанням вiдповИ-
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них почестей, що Фрiтiгерн зрозумiв: новий iмператор прихильно
ставитиметься до готiв.

Зда€ться, можна радiти з того, що всiлиха позаду. Th невблаган-
на доля розпорядилася iнакше. Того ж таки 381 р. гуни вперше пе-
ретнули Дунай - i ступили на землi Римськоi iмперii...

5. Бич Божий

Розповйь про ryHiB неможливо завершити без знайомства з
найталановитiшим представником цього гulеменi - HaBiTb попри
те, що подii, пов'язанi з ryнською навZLIIою, завели нас да;lеко вИ
кордонiв нашоi краiни, Ще мае свое пояснення. Адже, поки не <<Bi-

дiйшов вiд справ> останнiй з остроготiв, серед яких iще багато сто-
лiть поспiль побутували легенди про краiну Ойум, нинiшнi жителi
цiеi землi не втрачають цiлком зрозумiлого iHTepecy до подiй, у яких
брали активIIу }цасть нашi далекi <<земляки)>. ТИх подй вiдбулося
таки чимzrло, бо жоден iсторичний роман, хоч як вигадливий, не
дорiвняеться за звивистiстю сюжету до реальних iсторичних епiзо-
дiв. Отож, до tIояви з-за лаштункiв poKiB головного персонажа цьо-
го пiдроздiлу лишаеться близько сiмдесяти poKiB. IЩо вiдбувмося
протягом цього часу? Вестготський вождь Фрiтiгерн, союзник iM-
ператора Феодосiя Великого, чия влада поширилася на всю Римсь-
ку iмперiю, пiсля того як фацiана було по-зрадницьки вбито узур-
патором €вгенiем (причому головну роль у спiйманнi вбивцi
вiдiгрмо саме везиготське вiйсько), прожив недовго. BiH загинув у
одному з походiв. Влада над народом везиготiв перейшла ло fuiapi-
ха. I_|ю людину було надiлено багатьма вмiннями. Але найголовнi-
шим T€uIaHToM, що зa>кив йому слави у BiKax, був талант полковод-
ця. У 391 р. улокоiвся з миром iмператор Феодосiй. Подагра, що
дошкуляла йому все життя, взяла гору над вiнценосним мужем у
розповнi силий лiт. Влада над Римом перейrrrла до двох його синiв.
Флавiй Гонорiй пiшов правити у Рим, Аркадiй залишився в Кон-
стантинополi. Пfоправда, обидва iмператори були тодi ще зовсiм

*
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юними: Ар"адiо виповниJIося сiмнадцять, а Гонорiевi - лишо два-
надцять. Тож регентами при них стчuIи родичi померлого iмперато-
ра - Стилiхон i Руфiн. Перше iм'я варто запам'ятати, тому що са-
ме Стилiхон буде однiею з кJIючових постатей у цiй iсторичнiй
лрамi. Пiсля cMepTi Феодосiя й очевидного ослаблення Iмперii го-
ти знову повстали проти ромеiв. ПИ проводом Аларiха вони руши-
ли на Фракiю i вчинили там страхiтливо спустошення. .Щалi, пiсля
переговорiв з Руфiном, який вийшов назустрiч Аларiховi, захи-
щаючи Константинополь, Аларiх облишив столицю i подався до
Македонii та Фессалii. Таким чином, готи дiсталися фецii. Вони
взяли в облоry Афiни, але MicTo вiдкупилося вй нападникiв золо-
том, тож готи пограбували легеrцарнi грецькi MicTa Коринф i
Спарту. Стилiхон увa;кно стежив за перемiщенням Аларiхових
вiйськ i завдав iM удару в Пелопоннесi, закривши iх у передгiр'i без
води та iжi. Готам не лишrчIося нiчого, KpiM полону, il( туг нагодив-
ся наказ iмператора Аркадiя не чiпати союзника. Мало того, Арка-
дiй довiрив Аларiховi почесну посаду намiсника в Iллiрii, фактич-
но вi,ццавши провiнцiю варварам. Стилiхон мусив коритися. ТЬдi
ще HixTo не здогадувався, чого коштуватиме Риму ця полiтична
слабкiсть.

Аларiх, вiдчувши пЦтримку з боку КонстантинопоJuI, облишив
зухвалi плани захоплення столицi Схiдноi iмперii i замислився над
помстою Риму. Уже в 401 р. A_lrapix звернувся по допомоry до одно-
племiнникiв - остроготiв, якi весь цей час жI4пи в наданiй iM Пан-
HoHii. Щiти краiни Ойум пiд проводом Радагаста (за народженням
чи то сармата, чи анта) подали допомогу везиготам i розпочали
десятилiтню вiйну за володiння Iталiею. Вiйна ця вiдбувалася з пе-
ремiнним успiхом для кожноi сторони: то Стилiхон здобував пере-
моry i тодi iмператор Гонорiй влаштовlвав у Римi трiумф на свою
честь, то в таборi готiв звучали [ереможнi пiснi й рiкою лилося пи-
во. Та одного разу до Аларiха прибув гонець вИ його найлютiшого
ворога Стилiхона з пропозицiею зустрiтися, Аларiх погодився - i
Стилiхон (варвар за походженням) запропонував конунговi союз iз
урятування Iталii вiд руйнування. Вiдомо, що готському ватажку
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пообiцяли 4тис. фунтiв золота. €, щоправда, й iншi Bepcii. За однi-
ею з них ствердкуеться, що Стилiхон xoTiB, аби Аларiх рушив на
Константинополь, щоб потiм узурпувати владу. Так чи iнакше, готи
на Константинополь не пiшли. Метою Аларiха був Рим, i в 408 р.
BiH дiстався його cTiH. На той час Стилiхоновi вдалося розбити ар-
мiю остроготiв. Радагаста було страчено, а|2тис. його найкращих
BoiHiB перейшли служити Стилiхоновi - згодом вони утворили
<(п'яту колону>, яка й доклала рукдо падiння Риму. lI]ойно стало Bi-
домо про TaeMHi угоди Стилiхона з Аларiхом, при дворi Гонорiя
поширились tнтриги, що призвели до звинувачення полководця у
зрадi та претензiях на трон, а вйтак - до його страти. Отож Рим сам
собi завдав смертельноi рани.

У 408 р. вiйська Аларiха перекрили дороry що вела до Риму i зу-
пинили Bci судна з товарами, що пливли до Вiчного MicTa рiчками.
Виснажене голодом MicTo вирядило до готiв парламентерiв iз сена-
ту з проханням зняти облогу. Аларiх за)садав величезного викупу,
тож римJIянам довелося переплавити на зливки все золото, що
знайшлося в палацах i храмах. Готи вйступили. Завдяки золоту,
армiя готiв швидко зростала. .Що Hei охоче приеднув:rлися раби й
германськi бранцi. З Щунаю разом iз дакськими вiйськами везиготiв
на з'еднання з Аларiхом прямував Атаульф. Iмператор Гонорiй,
замкнений у PaBeHHi, пообiцяв Аларiховi титул головнокомандра-
ча вiйськ Iмперii, а також землi для розселення готiв у пiвнiчнiй ITa-
лii. Проте виконувати обiцянку не поспiшав. Тодi готи Аларiха зно-
ву пiдiйшли до cTiH Рима. IJього разу сенат погодився на Bci умови
конунга. Здобувши формальну владу, Аларiх посадив на римський
трон iмператора ПрiскаАта-llла, а той cBoiM указом надiлив готсько-
го князя BciMa привiлеями римськоi влади. Однак незабаром Атш-
ла було усунуто з iмператорського трону. У 409 р. конунг зустрiвся з
uлегiтимним> iмператором - Гонорiсм. Щi перемовини закiнчили-
ся без жодних результатiв, готи знову пiдступили до Рима. Як ска-
зано у xpoHiKax, римська громадянка Проба вiдчинила MicbKy бра-
му i звiльнила рабiв, якi вiдразу присднzrлися до вiйська готiв.
У 4l0 р. Рим упав. Уперше за 800 poKiB символ захiдноi цивiлiзацii
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Аларiх пiлхолить до Риму. фавюра XIX ст.

rтерейшов до рук BapBapiB. Уперше за всю свою iсторiю готи вйiгра-
ли провiдну роль у життi Iмперii. Та це був тiльки початок.

Невдовзi А_парiх помер. Його поховаlи наднi рiчки, а тодi знову
пустили воду старим руслом. .Що речi, могилу цього гота досi не
знайдено, адже Bcix свiдкiв ритуалу було знищено. Так само закiн-
чив cBoi днi й Аттiла - справжнiй герой цього роздiлу.

Точна дата народження Аттiли не вiдома, але дослiдники схиль-
Hi вважати, що BiH народився у 406 р. за чотири роки до падiння Ри-
ма. Молодiсть великого завойовника описано надзвичайно скупо.
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Побутуе версiя, за якою Аттiла замо-
лоду жив у Константинополi (або в
Римi, що менш iMoBipHo) як зар}^{-

ник. BiH здобув добру ocBiTy, ознай-
омився з основами фiлософii та ми-
стецтва ведення вiйни. Не оминув
сво€ю увагою й звичаiв римського
суспiльства, яке вже занепад€шо. Дех-
то пов'язус його самоназву <.Бич Бо-
жий>> саме iз цим - мовляв, Аттiла
прагнув покарати Iмперiю за ii слаб-
KicTb i розбещенiсть. Однак, по-ttер-
ше, Аттiла як язичник був далекий
вiд думки про кару Бо;ку; по-друге,
його, подiбно до Bcix гунiв, вабило
римське золото, й аж нiяк не йея по-
карання за розпусту. Гiпотетичне пе-
ребування нашого героя в столицi
Iмперii чудово описано росiйським
письменником €вгеном Замятiним в
iсторичному poMaHi <,Бич Божий>.

<Офiцiйна> iсторiя непересiчного
вождя гунiв бере початок вiд cMepTi
його батька Ругiли в 433 р. Тогочасна
<<,щерж2вз> гунiв займzLIlа колосЕl,,Iьну
територlю: вrд заволзьких - r аж до
причорноморських степiв, вiд Кавка-
зу - i a;K до Карпат. HaBiTb протоiм-
перiя Германарiха, з яклм дослИники
варварського cBiTy часто порiвнюють
Аттiлу, тьмtянiе перед такою величчю.
Щим величезни]чl державним yTl]o-

ренням BiH правив разом зi cBoiM
братопt Бледою. Злобути одноосiбну

Портрет Аттiли
на стародавнiй гравюрi

Статуя Аттiли в Будапештi
XIX ст.
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владу Аттiлi вдалося лише через 12 poKiB - у 445 р., коли BiH, запро-
сивши брата на бенкец заподйв тому смерть. На той час BiH рке в
ycix вик:tикав страх i водночас загzшьне захоплення своiми обдару-
ваннями i суворою вдачею. Очоливши гунський союз племен, Ат-
тlла пlдкорив зzulишки германських народiв, якi присягнули йому
на BipHicTb. Остготи й гепИи [очzши воювати плlч-о-плlч 1з гуна-
ми, а гепiдський конунг Ардарiх став <<правою рукою> вождя гунlв.
Упродовж п'яти poKiB Аттiла змiцнив владу l розширив межr своIо
впливу. Пiд ту пору до гунського союзу, поряд 1з германськими
племенами, входили слов'янськi й тюркськi племена. Настала до-
ба найбiльш масштабного протистояння Заходу i Сходу як соцiаль-
но-етнiчних концепцift. У 447 р. вiйська Аттiли дiсталися околиць
Константинополя. Гунський вождь зажадав вiд iмператора Феодо-
сiя II величезного викупу, а також придунайських земель Iмперii.
До цього гуни вже спустошили Фракiю, Македонiю та фечiю. Th

ще й, як це звичайно бувае, у перебiг iсторичних подiй втрутилася
жiнка на iм'я Гонорiя, сестра iмператора Захiдноi Римськоi iмперii
Валентинiана III. Практично позбавлена влади, але спрагла ii, Го-
норiя надiслала Аттiлi листаl в якому просила допомоги, HaToMicTb
обiцяючи свою руку й спiльну владу над Iмперiею. Скориставшись
цим як приводом для початку HoBoi вiйни, Аттiла поставив Вмен-
тинiану вимогу посприяти шлюбу гуна з Гонорiею. Пiсля вiдмови
iмператора, на яку Аттiла й сподiвався, вождь гунiв вторгся в Гал-
лiю. Перед ним простяlалася дорога на Рим. Але тут шлях Аттiлi
перекрив тzulановитий римський полководець Аецiй, який фак-
тично правив Захiдною Римською iмперiею, будучи опiкуном мо-
лодого iмператора. Аецiй знав Аттrлу l HaBlTb, за деякими джерела-
ми, мав iз ним друrкнi стосунки. Та коли над Iмперi€ю нависла
небезпека, Аецiй вирiшив зупинити незлiченне вiйсько гунiв. На
допомоry полководцю прийшли вестготи, яких пiсля cMepTi Аларi-
ха очолив Атаульф. IJboMy народу вдzшося створити свою дер)Iсaву в
AKBiTaHii. Тож iM так само загрожували полчища гунiв. Вирiша,rьна
битва вiдбулася в 45 1 р. на Каталаунських полях. I_{iлком слушно ic-
торики називають п <битвою народiв>. На боцi римлян, oKpiM
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об'еднаного вiйська Аецiя, були й вези-
готи пй проводом Торисмунда i Ъодорi-
ха - синiв короля Ъодорида, а ще -
бургунди, свеви, франки, i, можливо,
HaBiTb слов'яни, KoTpi разом iз готами дi-
сталися AKBiTaHii. Гунiв пiдтримzl,,Iи ос-
троготи пИ командуванням Валамира,
Тiудемира i Вiдiмира з роду Амалiв (про
них ми вже згадували), гепiди Ардарiха,
сармати, ччIани, анти, бастарни та iншi
народи готського союзу.

fIеред битвою Аттiла звернувся до
вiйськ iз такою промовою: <,Пiсля пере-
мог над безлiччю племен, пiсля того як
цiлий cBiT - коли ви зду>lсаете! - пiдко-
рено, даремно спонукати вас словами,
нiби ви не розумiете, про що йдеться.

Щього потребуе хiба що новий вощць або
недосвйчене вiйсько. I не личить MeHi
говорити про загчшьновlдоме, а вам до
цього байд}.1ке. На чому ще, KpiM вiйни,
ви знаетеся? Чи не найбiльшою насоло-
дою для героя е прагнення вцплатити
вороговi власноруч? Наснага духу пом-
стою - то безцiнний дар природи! Нумо,
швидкi й окриленi, нападiмо на ворога,
адже вiдважним е той, хто завда€ удару.
Не зважайте на рiзномовнi племена, що
скупчилися потойбiч: захищатися союз-
ними силами - ознака страху. Погляньте! Онде ще до вашого нати-
ску ворогiв проймае жах: вони шукають височин, лiзуть на пагорби
й у запiзнiлому каяттi благають про укрiплення в степу. Вам вiдомо,
яка легка зброя в римлян: ix обтяжуе не тйьки перша рана, а й сама
пилюка, коли йдуть вони бойовим порядком, змикаючи лави пй

Пам'ятник Атаульфовi
в Мадридi. XIX ст.
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черепахою щитiв. Ви ж борiться натхненно й затято, як i завжди, не
берiтьдо уваги iхнього строю, нападайте на аланiв, атакуйте везиго-
TiB. Нам слiд шукати швидкоi перемоги в гущi битви. Коли перетя-
то ж}Lпи, невдовзi вйпадають i кiнцiвrс,r, а тiло не може стояти, як-
що вийняти з нього кiстки. Пiднесiться jK духом, сколихнiть
притаманну вам лють! Щю ж мить, ryни, вiзьмiться за розум, застос-
уйте зброю! Поранений хай завдасть cMepTi супротивнику, неушко-
джений хай насититься ворожою кров'ю. Звитяжцiв не поцiлять
жоднi стрiли, а бранцiв cMepTi недоля чекае й у мирнi днi. Зрештою,
хiба фортуна прихилялась до гунiв, зробивши ix переможцями
стiлькох IuIeMeH, не для того, щоб пйготувати Тх до трiумфу пiсля
цiеi битви? Хто, врештi, вказав предкам нашим шлях до Меотiди,
що столiттями лишався заповiдним i таемним? Хто змусив тодi
озброених вйступити перед беззбройними? Лику гylriв не могла
опиратися вся та сила-силенна, що зiбралася. Я певен у результатi
битви - ось поле, обiцяне нам звитягою! I я перший пущу стрiлу у
ворога. Хто лишаеться незворушним, коли Аттiла б'еться з воро-
гом, того вже поховали!r>6

I почалася велика битва. Щоправда, Аттiла обмежився лиш од-
ним традицiйним пострiлом з лука, дозволивши вмирати в бою сво-
iM воТнам i найманцям. Узагалi, римський iсторик Прiск дае Аттiлi
досить неоднозначну оцiнку. Показна cKpoMHicTb гунського ватаж-
ка cTzula легендарною: вiдомий епiзод, коли на бенкетi BiH iB iз про-
стоi дерев'яноi тарiлки - i це тодi, як його воеводиТли й пили iз зо-
лотого посуду. У битвах BiH здебiльшого виявляв себе стратегом, не
кидався в бiй наослiп, як готськi вождi. За описами сrrасникiв, це
була настроева людина iз складним внутрiшнiм cBiToM. BiH мiг бути
великодушним i жорстоким, безкорисливим i жадiбним, несамови-
тим у нападi лютi й поблажливим у свята.

Каталаунська битва тривrчIа три днi. Горбисту рiвнину вкривzrли
гори тiл. Струмки, що протiкали неподалiк, розлилися вiд KpoBi.
Загинуло близько 300 тис. BoiHiB. Аттiла мусив вiдступити. Аецiй

6 Йорdан, Get. - С. 202-2О7.
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Частина N. Гуни

теж не мiг продовжувати переслiдування. Однак перелом у свiтовiй
icTopii вiдбувся. Пiсля цiеi битви Аттiла ще тричi вирушав у походи
проти Iмперii. Одного разу HaBiTb MEl,,Io не захопив Рим. Та повсяк-
час BiH нара)<aвся на достойну вцсiч з боку риN[.IIян, франкiв i вези-
готiв, об'еднаних у досить мiцний вiйськовий союз. У 454 р. Аттiла
несподiвано помер. Миттево пiшли чутки про насильницьку
смерть. Як на бiду, Аттiла мав багаrдько синiв. Звичайна мilкусобиця
призвела до розколу помЬtс гунами i зробила iх легкою здобиччю
для готiв, якi вже фактично панували в Захiднiй iмперii. На рiцi
Недао (Паннонiя) вЦбулася остання битва, в якiй було вбито сина
Аттiли EJmaKa, котрий перебрав на себе обов'язки кагана7.. Iншi сини
Аттiли вiдступиltи в пониззя .Щнiпра. ýни за-ltишалися на територii
нинiшньоi Украiни ще досить довго - доки не асимiлювали з iншими
кочовими тюркськими IUIеменами - аварами, булгарами, хозарами.

За переказами, похов€l,,Iи Аттiлу, так само, як i Апарiха, - на днi
рiчки. Bcix cBЦKiB обряду було знищено, тож HixTo не знае, де
останнiй сrrочинок великого кагана. Аттiла став легендарною осо-
бистiстю. Зокрема в <.Старшiй Еддi,r, цитованiй ранiше, його виве-
дено як Атлi - чоловiка мстивоi Гудрун. Тепер ми, звичайно, розу-
MieMo, що цi постатi роздiляс в часi близько coTHi poKiB, чше легенда
е легендою. Нехай це переказ rrро вигаданi подii, та нарештi зiй-
шлися два великих завойовники пiзньоримськоi доби, гун i гот, Rp-
MaHapix та Аттiла. Обидва вони не раз ступzulи на нашi землi.

Я,

i Каган (тюрк.) - найвищий тиryл правителlв тюркомовних племен.



Частина V

ОСТДННI БЕРLГИ

1. Смугнi часи

Пiсля розгрому ryTriB на територii Iмперii мир не настав. Розкол
колись могугньоi держави на частини був невiдворотним. Констан-
тинополь процвiтав, слава ж Рима згасла. ,Щвiр iмператора остаточ-
но перемiстився до Равенни, i в палацi спостерiгалися дивнi речi.
Напевно, несприятливий ruriMaT i випари довколишнiх болiт зводи-
ли високопоставлених римлян з розуму. У 454 р. iмператор Вален-
тинiан III убив героя Каталаунськоi битви Аецй. Можливi причини -
боротьба за владу, прагнення ус},нути уславленого i рiшуrого супер-
ника. Iмператор не помилrIвся: Аецiй справдi мав високий автори-
тет у вiйська, що незабаром i пiдтвердилося в надзвичайно жорсто-
кий спосiб. Менш нiлс за piK Валентинiана позбавив життя один iз
його солдатiв. Якийсь час трон зzllrишався порожнiм, та невдовзi
його обiйняв узурпатор Петронiй Максим. Вiдчувши, що iмпера-
торська влада дае слабину, в Iталiю вторглися полчища ваrцалiв,
очолюваних королем Гензерiхом. У 455 р. вони захоrтили Рим. Hi-
коли ще Вiчне MicTo не зазнавzulо такого жахливого спустошення i
руйнування. Щесять днiв тривала вбивча вакханалiя. У числi мирних
жителiв було вбито й узурпатора. Саме пiсля цих подiй слово <(ван-

далiзмr> cTzL-Io синонiмом жорстокостi та осквернення.
Пiсля Гензерiхового <(вандчL-Iiзму> iмператори в PaBeHHi стzl,,Iи

змiнювати один одного мrulо не щороку. То були тимчасовi Mapio-
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нетки варварських королiв або агентiв впливу з Константинополя.
Причому протягом трохи не двадцяти poKiB за BciMa полiтичними
iграми в Римi та PaBeHHi стояла одна людина - PeKiMep. BiH був
онуком везиготського короля Ъодорида. Везиготи в Ti часи взагалi
користувztлися всiею повнотою привiлеiв, наданих iM статусом фе-
дератiв Римськоi iмперii. Героi битв на Ката-паунських полях, рятiв-
ники Iмперii вй Аттiли, вони пйпорядковувz}ли собi Bci великi те-
риторii, причому досягilли цього мирним шляхом, не викJIикаючи
протестiв серед населення. Тодi везиготському королiвству нiше)<a-
ли землi май;ке Bciei Iспанii, пiвденноi i центрмьноi Франuii, захо-
дили вони й на територiю нинiшнiх Нiмеччини та Iталii.

Зовсiм iнакше почувirлися остготи. Ставши у великих битвах на
бiк Аттiли, вони перетворилися нiби на ворогiв Константинополя.
Разом з тим у столицi Схiдноi iмперii розумiли, що мати по сусiд-
ству таких сильних ворогiв - дzчIеко не краща гарантiя безпеки IM-
перii. I тому передусiм було задоволено прохання остготiв передати
iM землi Паннонii. Тhк вони й розселилися: три частини одного на-
роду пИ десницями своiх владарiв - братiв Валамира, Вiдiмира й
Тiудемира. iм належмо захищати свою землю, а отже, й землi Ри-
ма, вiд залишкiв гунського союзу, що розпався на безлiч рiзних на-
родiв. Вцiлiлi племена раз у раз здiйснювали набiги, порушуючи
кордони Iмперii, де тепер на прикордонних землях оселиIIися ост-
готи. Того дня, коли Валамир завдав поразки черговому вiйську за-
гарбникiв - а були це а,,Iани й гунськi племена з Причорномор'я,
очолюванi сином Аттiли Щинтцiгом, у Тiудемира народився син.
Немовля нарекли Ъодорiхом. Сталося це в 450 р..

Звиктlий до вiйськових походiв народ недовго )шв у мирi. Через
ciM poKiB Валамир вдерся на землi Iмперii. Iмператор Лев погодився
на умови миру, згйно з якими BiH мусив щорiчно платити остготам
доволi значний викуп (3 тис. фунтiв золота). За це вони продовжува-
ли охороняти Iмперiю вiд вторгнень iнших народiв. Однак iмпера-
тор зажадав вiд остготiв знатного зар}^{ника. Тiудемир довго не
погоджувався вi,ццавати в Константинополь сина, zule потiм здався.
Так семирiчний Ъодорiх опинився в столицi Iмперii. За десять ро-

*
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KiB перебування при дворi iмперато-
ра BiH здобув досить серйозну ocBiTy
(в перiод cBoei найбiльшоi могугностi
Ъодорiх Великий наrrише чимало
книг з icTopii, фiлософii та ратного
мистецтва).

3а якийсь час в остготiв стався
конфлiкт зi свевами. Урезультатi вiй-
ни cBeBiB було переможено, однак за-
гинув Валамир. BiH заповiв cBoi землi
племiнниковi - Ъолорiху. I]e був
перший надiл землi, який лiг в осно-
ву майбутнього моryтнього готського
королiвства. Iмператор Лев вiдпустив
юного заручника (йому тодi випов-
нилося всього 18 poKiB). Молодий
вождь одразу ж виявив себе у вiйсь-
ковiй справi. Разом iз батьком BiH ви.
рушив у похй землями Надднiпрян-
щини. Пiсля цього, на чолi cBoci
шеститисячноi дружини, BiH вiдбив у
capMaTiB MicTo в Паннонii. Через
кiлька poKiB з якоiсь причини остго-
ти мусили знову покинути насидженi
мiсця й податися вглиб Iмперii. Щеякi

дослiдниtсд пригryскають, що до цього rx могли спонукати надто агре-
сивнi сусiди, серед яких уже могли буги й слов'яни, KoTpi згодом засе-
лрutи ба-пканськi землi. Але Йордан мав про це зовсiм iншудумку.

<оскiльки незабаром зменшилася здобич вiд грабування сусiд-
Hix племен, готи потерпzl,.Iи вiд нестачi продовольства й одягу, Лю-
дям, якi завжди мzчIи зиск з вiйни, тобто пожиток та'iжу, остогидло
мирне життя; й ось yci вони з голосними криками прийшли до ко-
роля Тiудемира, просячи його вести вiйсько в похiд, куди б то не бу-
ло. BiH же, покJIикавши брата свого й кинувши жереб, переконав

Бронзова стаryя Теодорiха
в Iнсбруку, Аэстрiя
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Королi вiддають почестi Ъодорiху. фаВюра XIX ст

його йти в Iталiю, де тодi правив iмператор Глiкерiй, а сам як силь-
нiший [вирiшив] податися до Схйноi iмперii - могутнiшоi держа-
ви. Так i сталося,>l.

Вйiмир подався на захiд, zule зазнав там невдачi. Його армiю бу-
ло розбито, а сам BiH загинув. Лише завдяки заступництву везиго-
TiB, якi вже давно про)ивiltи на територii Францii, остготам Вiдi-
мира вдалося закрiпитися в районi рiчки Луари. Тiудемир i син його
Ъодорiх дiяли рiшlпliше, то ж iM усмiхалася доля. Вони змогли за-
хопити захiдну частину Балканського пiвострова, здобути велику
поживу й налагодити HoBi вiдносини з Константинополем, де на
престол вступив iмператор Зенон. У 474 р. Тiудемир помер, тож
остготи обрали королем сина вождя. Одночасно королем остготiв,
якi проживЕ1,1и на Луарi, став iще один Теодорiх - на прiзвисько

*

| Йорdан. Gеt. - С. 283.
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Страбон (що означае - <<одноокийо).

Iмператор Зенон, зрозумiвши, що
йому випала пречудова нагода за-
стосувати принцип <роздiляй i влада-

рюй,>, почав хитру полiтичну гру з
обома Ъодорiхами, щоб зискувати з
ixHix мЬсусобиць. Щя гра мала Bci ха-
paKTepHi атрибути: пiдробленi листи,
шпиryнiв i дезiнформаторiв. Урештi,
полiтичне протистояння королiв сяг-
нуло вiдкритого вiйськового кон-
флiкту. Та коли двi apMii зiйшлися,
воiни вймовилися воювати один з

одним (що t не дивно, адже трохи менше десяти poKiB тому вони
жили поряд). I тодi сталася дивна подiя: Ъодорiх Страбон випадко-
во впав з коня i так само випадково був простромлений списом, що
не знати звйки взявся в цю мить. Об'еднане вiйсько проголосило
Теодорiха Амала королем ycix остготiв.

До молодого королrI в Константинополi ставилися з великою ша-
ною. Тiльки сам iмператор мiг розраховувати на бiльшi почестi. fIа-
трицiй i магiстр армiй, у 484 р. BiH бр призначений консулом. За пе-

ремоry над узурrrатором Леонтiем Ъодорiха визнzulи гiдним KiHHoi
cTaryi перед iмператорським пiшацом. За piK BiH вирушив у похiд }ти-
хомирювати булгар, якi прийшли з Наццнiпрянщини. Щя перемога
rrринесла Ъодорiху трiумф. Здавалося, його варварське походженнrI
вже забуто, i Kopo_1b готiв до-lцчився до елiти Вiзантii. Однак iмпера-
TopoBi завzDкав надто активний воевода, уrасник ycix полiтичних i сус-
пiльних подiй, а вйтак i яьний прете}цент на iмператорський багря-
нець, Тому iмператор вирiшив вирядити Ъодорiха вiдвойовувати у
ваrцалiв Iталiю. Йордан, щоправда, висловлюе з цього приводу iншу
думку: BiH переконаний, що Ъодорiх особисто вирiшив вйновити цi-
лiснiсть Iмперii, поверн}tsши iй колишнi кордони. Варто зазначити,
що подiбнi честолюбнi намiри виникzL,Iи у багатьох i до, i пiсля нього.

Ъодорiх Великий. Монета,
перетворена на фiбулу
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Пмац Ъодорiха (V ст.) в PaBeHHi, на фундаментах i cTiHax якого у ХII ст.
було споруджено церкву Сан-Смьваторе

<,отак собi помисливши, BiH сказав iмператоровi: <<Хоча нам, ос-
кiльки ми перебуваемо на службi iмперii вашоi, нiчого не бракус,
однак, якщо ваше благочестя [мене] удостоiть, то висл}ха€ миJIо-
стиво бажання мого серця>>. Коли Йому зi звичною доброзич,,Iивi-
стю було надано можливiсть говорити, [BiH сказав] : <,Гесперiйська
сторона, якою донедавна управляли попередники вашi, й MicTo
це - голова i володар cBiTy, то чому метушаться вони, мов на
хвилях, будучи покiрними тиранii короля торкiлiнгiв i рогiв? По-
шли мене з плем'ям MoiM i коли ти так звелиш, то й ryт звiльниш-
ся вiд тяrаря видаткiв, i там, бо як буде на те воля Божа, я здобуду
перемогу, i засяе слава благочестя твого. На користь же буде - як-
що я вийду переможцем, - щоб королiвством цим, тобою дарова-
ним, володiв я, слуга твiй i син, а не той, кого ти не знаеш, хто ла-

ф
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ден утискати твiй сенат тиранiчним ярмом, а частину держави
[TBoei] - рабством полону. У разi перемоги я володiтиму TBoiM да-
ром, твоею благостинею; в iншому випадку благочестя твое нiчого
не втратить, i HaBiTb, як ми говорили, вигра€ на видатках,>. I хоч iM-
ператор не схвzulював цього походу, зачувши цi слова i не бажаючи
засмучувати його, пристав на його вимоги й вiдпустив iз численни-
ми дарами, дор}чаючи йому сенат i римський народ,>2,

Наприкiнцi 488 р. Ъодорiх зiбрав свое вiйсько i подався на вiй-
ну з Одоакром, який володiв тодi Iталiею, сидячи на TpoHi в Равен-
Hi. Не Bci остготи пiшли за Ъодорiхом. Залишилися на мiсцi так
званi <<малi готи> - гшем'я Ульфiли. Вони мирно )сI4IIи в Мезii, гос-
подарюв:uIи й не вплутувалися в битви народiв. Не пiшли до Iталii
й Ti остготи, якi оселилися на нашiй землi, iм присвячено наст}цI-
ну частину розповiдi.

2. Пiвострiв BapвapiB

Навала гунiв докорiнно змiнила етнiчний склад населення
Пiвнiчного Причорномор'я i лiсостеповоi зони сучасноi Украiни.
Можна HaBiTb сказати, що чимало племен просто зникJIи, вини-
щенi, розсiянi, поневоленi гунами. Об'еднавшися з гунами, баrа-
то племен втратило свою назву, перетворившись у записах тогоча-
сних iсторикiв у <,гунiв,> - за назвою чiльного народу, Взятi в

рабство молодi представники племен потроху забували рiдну мову.
А вже ixHi дiти й поготiв iлентифiкували себе як представникiв на-
роду гунiв. Тому пiсля гунськоi навали дослiдники недорахову-
ються кiлькох десяткiв назв народiв i племен. Робити висновок
про те, що Bci цi люди загинули в битвах, необачно: iхня загальна
чисельнiсть у кiлька разiв перевищувала первiсниЙ ((десаl{т)> го-
стей iз Заволжя.

1 Йорdан. Get. - С. 290-29з.
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Пропес зникнення цiлого народу,
за Bciei cBoei парадоксzчIьностi, все-
таки мае досить логiчнi пояснення; ix
ми вже розглядаJIи. На жать, чей фе-
номен характерний l мя готiв. ixHe
<<зникнення> вiдбувалося кiлькома
етапами. Витiсненi з наших земель ry-
нами, готи пiшли на захiд, за.Щунай.
Про че свiдчать писемнi джерела. Та
хiба ж насправдi на нашiй землi взага-
лi не лишилося нащадкiв сильного
племенi, яке панувмо тут двi coTHi
poKiB? Звичайно, нащалки лишилися.
Однак з кiнця IV ст, ix рке HixTo не на-
зивав готами. Вони стали антами,
:UIанами, скJIавенами й ryнами. Вол-
ночас деяка частина народу готiв
уникла сумноТ долi своiх одноплемiнникiв - ix оминула гiрка чаша
гунськоi навzLIIи. Щi люди не тiльки зберегли свою етнiчну Иентифi-
кацiю, а й створили своерiдну державу, побудували собi столицю з

фортечними стiнами, майстернями та храмами. Тут готи запекJIо
воюваJIи з хозарами, якi прийшли на змiну гунам, торгували, а ixHi
патрiархи мzчIи в цьому регiонi великий суспiльний впJIив. Аж до
ХИI ст. у цих мiсцях можна було почути готську мову. IIJo ж то за
<земля обiтована,>, останн€ пристановище Фiлiмерового народу?
ТЬй <<райський куточо11,> - Крим.

IЦоб зрозумiти, як готи опинилися в Криму i як вони врят}ъа-
лися вiд ryHiB, потрiбно повернутися майже на двiстi poKiB у мину-
ле. Невдовзi пiсля появи готiв на теренах Надднiпрянщини та ixHix
походiв через степ до Меотiди, у Крим iз заходу прийшли борани.
Щей таемничий народ згаду€ться в лiтописах досить часто, щоб не
сумнiватися в його icHyBaHHi. Потiснивши скiфiв i зруйнувавши
грецькi MicTa на узбережжi, борани подолzlли пустища Керченсько-
го пiвострова i вийшли до протоки. На iншому боцi цiеi протоки бу-

Готське намисто. YI ст. Крим
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ла столиця Боспору. OKpeMi джерела розповiдають, що борани зу-
стрiлися з готами у межах ThHaica, i вже звiдти дiсталися Боспору.
IЦо цiкаво, готи з боранами досить швидко <,порозумiлисяr> - й по-
чzrли разом грабувати узбережжя, а потiм, змусивши Боспорське
царство дати iM кораблi, подaллися промишляти пiратством по
всьому Чорному морю. Бiльшiсть дослiдникiв зазвичай вважае бо-
paHiB сарматським чи HaBiTb слов'янським племенем. Водночас
трапляються й iншi назви цього племенi - <<воради>>, <<ворани)>. Вiд
останньоi назви можна вiдштовхнутися у бiк спiвзвуr, а вiдтак при-
пустити, що <<ворани)> - це варни, про яких згаду€ Прокопiй Кесса-
рiйський]. На його думку, варни - германське плем'я, яке прийшло
на землi Меотйи через Дунай. З цього погляду союз готiв iз борана-
ми дуя{е просто пояснити, BTiM, не caMi лише BapBapcbKi загони ви-
саджувzL,Iися на чорноморському узбереж;лсi, грабуючи Bci MicTa й
поселення, що траплялисяна шляху. Однiею з умов надання Бос-
порським царством флоту готам i боранам була та, щоб на суднах
зzlлишалися грецькi шкiпери. Мовляв, вони i корабель доглянуть, i
частину здобичi отримають.

У 257 р, готи разом iз боранами (на боспорських кораблях) здiй-
снили зухвалий рейд уздовж узбережжя, грабуючи Bci бiльш-менш
примiтнi поселення. Толi було розграбовано i майже вщент спaulено
Питiунт (Пiцуrцу) i Фазис (Потi). З кавказького узбережжя пiрат-
ський флот вирушив до турецького берега. Нiчного штурму зазнав

фапезунд (нинi фабзон, Туреччина). Зосима пише, що, взявши
Трапезунд, <(варвари заволодiли незлiченною кiлькiстю скарбiв i
бранчiв. Знищивши храми й оселi, та й взага-пi все, що <( прикраша-
ло та звеличувzUIо MicTar>, а потiм цiлковито спустошивши всю
область, варвари повернулися на батькiвщину з величезною кiлькi-
стю кораблiв. На думку дослiдникiв, частина готiв, якi брали у{асть
у цьому походi, оселившись бiля Боспору, дiстали назву трапезитiв.
Ще бiльш схоже на правду, оскiльки пiзнiше до готiв пристала ще й
значна кiлькiсть бранцiв iз Трапезунда та довколишнiх земель. Тодi

З Прокопuй Кессарuйскuй. Война с готами. - М., l996.
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само було зztхоIUIено невiльникЬ-хрис-
тиян, i з цим дослИники пов'язують
початок поширення християнства
серед готiв. Не бажаючи зупинятися
на досягнутому, BapBapcbKi гrлемена
через десять poKiB tIовторили свiй ве-
ликий похiд. Хiба що цього разу
осердям пiратськоi apMii стали геру-
ли - спорiднене з готами плем'я. Ра-
зом вони пройrпли вiд Меотiйського
озера у бiк гирла рiчки Tip (Щнiстер),

де з'еднzшися з везиготами, певками,
гепlдами та 1ншими варварськими
[IIеменами. Щля походу такою apMi-
сю iM довелося побудувати 600 кораб-
лiв. За словами того ж Зосими, <.ciB-

ши на судна кiлькiстю 300 тисяч осiб,
вони рушили до Понту,>. облишмо
на coBicTi iсторика таку неймовiрну
KUIbKlcTb BolHlB, та HaBrTb коли вцкинути вц не1 один нуль, apMUI,
як на Ti часи, виходить величезна. фандiозна експансiя тривirла
близько року. Варварам вдчшося захопити Галатiю, Каппадокiю i на-
BiTb Кйiкiю. фи римських iмператори - Тhцiц Флорiан i Проб -
мусили воювати з цiею армiею. Зрештою, римляни перемогли, ба-
гатьох перебивши, а багатьох узявши в полон. Проте значна части-
на розбитого пiратського флоту повернулася на <<базу>> (найпевнi-
ше, у гирло.Щнiстра або Щунаю), де мала змогу продати цiнностi та
рабiв. Саме з цього походу готи привезли на.Щунай прабатькiв май-
бутнього €пископа Ульфiли.

Згодом активна розбiйницька дiяльнiсть кримських готiв пiшла
на спад. Потiм розпоч:шася доба <<держави> Германарiха. А дмi
з'явилися гуни. BTiM, Прокопiй Кесарiйський зазначае, що вони
жили туг ранiше, i були вiдомi як кiммерiйцi. Якоiсь митi, за правлiн-
ня двох братiв на iм'я Утиryр та Кугригур, цей народ розколовся на

Миска з могиJIьника
Краснозер'я. Крим
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двi частини, якi стали називатися за iменами cBoix ватажкiв. М.IЩу-
KiH вбачае в цьому помилку Прокопiя (або ж його переписувачiв).
BiH вважас Утиryра й Кутригура синами знаного гунського вощця,
тобто Аттiлою та Бледою. Якщо це так, то подrшьшi подii, описанi
тут, вiдбувалися poKiB на п'ятдесят ранiше. Хоч для нашоi розповiдi
це не ма€ особливого значення.

Через Керченську протоку слiдом за оленем переправилося
тiльки одне Iтлем'я гунiв, так званi },тигури. Th цього вистачило,
щоб спустошити велику територiю в Степу. Залишивши гори лiво-
руч (туди KiHHoMy народовi йти було незручно, тим бiльше що
попереду розстелялися звичнi степи), гуни знову подолали водну
перешкоду (Сиваш) i вийшли на материк. Власне, ця версiя
просування гунiв Кримом поясню€ те, чому готи з пiвострова май-
же не постращцаJIи вiд ryHcbKoi навали.

Пiсля cMepTi Аттiли й поразки бiля р. Недао гуни так само бли-
скавично вiдступали на пiвденний схй. I знову утигури, якi вже
знчцIи дорогу, вирiшили дiстатися степiв у пониззi Дону, пройшов-
ши через Крим, Щього разу степ вивiв ix до передгiр'iв. Саме т},т во-
ни натрапили на лютий опiр готiв, KoTpi в;ке осво'urися в горах та на
узбережжi й контролювали Bci виходи до моря. Уникаючи бою, гу-
ни вiдiйшли в степ i продовжили шлях у напрямку Керченськоi
протоки. Але й тут ix зустрiли готи.

Прокопiй назива€ цих готiв тетракситами. На його думку, жили
вони в Схiдному Криму, бiля протоки: <По той бiк вiд Меотiйсько-
го болота й мiсця його впадання в Евксинський Понт... здавна жи-
вуть готи-тетраксити. Щалеко збоку вй них осiли готи-везиготи,
вандчLти та iншi племена готiвr>4. Коли гуни-утигури поверт€чIися
через flунай, ix зустрiли готськi загони, що встiulи у бойовий поря-
док, гIрикрившися щитами. Сили кожноi сторони були значними,
гунiв обтяжувала здобич, тодi як готи мали вигiдну позицiю, оточе-
Hi з трьох бокiв морем. Збагнувши, що битва буде жорстокою i кро-
вопролитною, утигури, якi почувilлися вже трохи не <(вдома)> (хоч

а Проrcопuй Кессарuйскuй, Война с готами. - М., 1996.
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для кочового народу це поняття вiдносне),
вирiшили пiти на перемовини з готами. Готи
й caMi були не вiд того, аби уникнути зайво-
го кровопролиття, тож пристали на умови
гуrriв. Вiдтак готи отримали для життя мiсце
на материку - на протилежному березi Кер-
ченськоi протоки. <Вони вирiшили, що готи
оселяться на протилежному материку, бiля
берега протоки, там, де вони живуть i тепер,
а ставши друзями й союзниками утигурiв,
житимуть там надалi, маючи разом piBHi
права.,>5 .Що речi, побутуе кiлька думок з при-
воду назви цього готського племенi - mе-
mраксumu. Здавалося б, насамперед у цьому
словi чуеться грецьке <<тетраксис)> - <(чоти-

ри>. .Щехто пов'язуе назву з якимось розподi-
лом цього народу на чотири племiннi групи.
Та ця гiпотеза нiде не пiдтверд;куеться. Про-
копiй пиQав про те, що цi готи вiдрядили до
iмператора Юстинiана чотирьох послiв iз
проханнrIм призначити iM епископа. I це
навряд чи може стати пйставою для назви
народу. ТИм часом А.Васильев категорично заперечуе iснування
зазначеного TepMiHy взагалi. Порiвнявши кiлька видань Прокопiя,
BiH дiйшов висновку, що <(тетраксити> - то рiзночитання вже вiдо-
мого нам слова <<трап9зитиr>6. Мо;стrиво, так i е, але для римського
лiтописця, освiченоi людини, якою, без cyMHiBy, був Прокопiй, бу-
ло б дивним переrrлутати два аж таких рiзних слова.

ThK чи iнакше, aJ,Ie писемнi джерела прямо вказ}.ють на те, що в
Схiдному Криму i в ThMaHi мешкzulи готськi племена; те саме пiд-
тверджують i археологiчнi знахйки, насамперед черняхiвська кера-

5 Прокопuй Кессарuйскuй. Война с готами. - М., 1996.
6 Васuльев Д.,4. Готы в Крыму r// Исторля Византийской империи.

Фiбула у виглядi орла.
Vст. Бр<арест.

Полiхромна mехнircа
хараrcmерна dля пiзньо-
?оmськuх вuробiв, оOнак

форма прuкрасu зумовле-
на ZyHcbKllM вплuвом
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MiKa, що с <<вiзитiвкою>> готсько-чцанських племен, У Керченському
iсторико-археологiчному музеi зберiгаються гончарнi лощенi та не-
лощенi миски, з яких найбiльш типовими е велика миска-ваза, при-
крашена у верхнiй частинi пролощеним орнаментом у виглядiсiтки,
i сiролощений глечик iз гранчастою верхньою частиною. KpiM того,
в цьомурайонi знайдено xapalоepнi фiбули, ромбiчнi й орлиноголо-
Bi пряжки. Ще переконливо свiдчить, що пiд час гунськоi навали й
пiсля Hei кримськi готи жили вiдносно благополуrно, на вiдмiну вiл
cBoix приднiпровських одноплемiнникiв. Водночас не тiльки Схiд-
ний Крим та узбережжя Чорного моря стали притулком готiв. Iхня
таемнича цитадель була захована вй ворогiв у cepui Кримських гiр.

3. Ъсмний прихисток

<<Тут же, на цьому узбере;tокi, е KparHa пiд назвою Дорi, де з давнiх-
давен )оIвуть готи, якi не пiшли за Ъодорiхом до ITa_llii. Вони добро-
вiльно зчrлишIlulися туг i ще за Motx часiв були в союзi з римлJIнами, хо-
дили разом з ними в походи Ha'rxHix ворогiв щоразу, як цього xoTiB
iмператор. Числом вони сягають трьох тисяtI бiйцЬ, у вiйськовiй
справi чудовi й у землеробствi досить удатнi; вони гостиннiшi за iH-
ших. Область Щорi лежить на височинi, ме вона не кам'яниста й не
суха, навпаки, земjIя дуке гарна i родюча, У тiй краIнi iмператор не
збудрав нйе Hi MicTa, Hi фортецi, тому що цi люди не TepIIJuITb р'яз-
HeHHrI в cTiнax, якими б Ti не були, зате понад усе полюб;rяють вони
завжди ){оIти в полi. Оскiльки здавмося, що сюди легко досццIитися
ворогам, iмператор змiцнив yci мiсця, де могли б вороги вдертися,
довгими стiнами, i в таюrй спосiб дав готам змоry не боятися вторг-
нення в'iхню KpaiHy ворогiв. Тhюrми були тут його справи,>7.

Так описав дiяння iмператора Юстинiана в Криму Прокопiй Кес-
сарiйський. З цього фрагмента дуже BzuKKo зробити однозначний вис-
новок про мiсце розташування легеFцарноi краiни Дорi (Ъодоро).

7 Прокопuй Кессарuйскuй. О постройкж. - Т, 3. - С. l0-1 7.
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Золотi сережки. VI ст. Крим

Над розв'язанням цiеi загадки довго сушили собi голову кримськi
археологи, що вiлображено в роботах знаних iсторикiв I.Пiоро та
А. Айбабина. Туристичнi ж маршруги на теренах <Кримськоi Готii>
ведуть на [лато Манryп. Щя непристутIна з узбережжя природна
споруда цiлком може виявwтись ocTaHHiM прихистком готiв у не-
дружньому довкi_lшi. Саме тут, за переконанням деяких дослИникiв,
оселилися Ti, хто не захотiв iти слйом за Теодорiхом до Равенни,

Коли М.IЦlrсiн говорить про археологiчнi свЦчення перебуван-
ня готiв у Криму, BiH вiдзнача€ поширення по всiй територii пiво-
строва (пiвденно-захйний Крим, Чуфуг-Ка-пе, Мангугl, Пантiка-
пей) речей, iдентичних iз тими, що одночасно були поширенi в
€вропi. Насамперед iдеться про фiбули й пряжки. IJe означае, що в
описуваний тут перiод мЬк населенням Криму й народами €вропи
вйбувалися дуr(е жвавi контакти. I HaBiTb у разi, коли багато з-по-
мiж цих предметiв побугу, елементiв одяry чи прикрас виготовленi
мiсцевими, тобто кримськими, майстрами, то сама iдея, <,фасонr>,

мусили звiдкись узятися: вони потрапили сюди завдяки торговим
вiдносинам або через <(мандрiвникiв>>, якi з рiзних причин вiдвiду-
вали спорiдненi народи в Криму. Водночас були й iншi дкерела по-
яви в Криму BoiHiB з [мперii. У серединi VI ст. Боспор захопили
i зруйнували ryни, а вiдтак BiH <вйпав> вiд Iмперii. Юстинiан же,
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у вИповйь на це, вiдрядив вiйсько, щоб захопити це вчtrglиве для
Вiзантii MicTo, причому в цьому вiйську бра_пи участь i готсько-
аланськi загони, якi добиралися до Боспора суходолом i пiдтриму-
в:tли морську операцiю. Оскiльки шлях був неблизький, звiльнення
Боспора тривало щонайменше piK. За цей час воiни цiлком могли
<(порИнитися)> з мiсцевим населенням, а тим бiльше мtUIи змоry
торгувати, наприклад, обмiнюючи iмперськi <,брязкальця> на iky.
У другiй половинi VI ст. у схИrry €вропу вторглися авари - народ
HoBoi генерацii Сходу. З пiвнiчних територiй прийшли й лангобар-
ди - германське плем'я (пригадайте довгобородих). Лангобарди,
авари та слов'яни почztли витiсняти гепiдiв, дzulеких родичiв готiв.
Тйм лишалося одне: накласти головою в боротьбi iз загарбниками,
а вцйiлим - податися у Крим, до готського князiвстваДорi.

Ацже це rсrязiвство перебlъа,rо пiд пацlонатом Вiзантii, а KpiM то-
го, було добре укрiтиене (якщо говорити про Мангуп). Ёпци так само
могли привнести европейську культ}ру в кримську спiльноry народiв.

Проте археологiчнiй культурi на цiй територii притаманнi не
тiльки застiбки для одягу i пряжки, [уже характерними е похован-
ня, датованi IV-VI ст. Зокрема простежуються ознаки обрядiв тру-
поспzLтення, не зафiксованi в бiльш paHHi часи. Разом з тим, як i ра-
нiше, трапляються й трупопокладення. Замiсть земляних ям, тiла й
урни з прахом померлих похованi у кам'янi прямокутнi отвори, в
яких iнодi подибуються також змiшанi поховання. TbKi звичаi, а
також знахйки зброi разом з фiбулами та прflкками пiзньоримсь-
кого зразка дають серйозну пiдставу говорити про значний вплив
готсько-:lланськоi етнiчноi спiльноти на становище у Криму. Та й
назва <,Готiяr>, а саме так протяIом кiлькох столiть називiulи цю
область в Iмперii, е промовистою. Вона виникIIа через притаманнi
римлянам лiнощi. фивалий час вони називzчIи цю землю Скiфiею,
а Bcix, хто тут жив, - скiфами; потiм увага перемiстилася на готiв.
HixTo HaBiTb не намагався з'ясувати, що саме <<вариться)> в цьому
киплячому етнiчному казанi.

фохи згодом iM таки довелося визначатися: на терени Наццнi-
прянщини, потiм у Приазов'я, анадалi й до Криму прийшли хоза-
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Остготська фiбула. Ч ст.

ри. I надовго там залишилися. Навряд чи були вони аж такими <<не-

розумними>, як описував 1х росiйський класик, оскйьки незабаром
хозари розбудували прототип дер)кави (з yciMa притаманними дер-
жавi атрибуrами) i ст€Lпи вагомим полiтичним гравцем у вiдносинах
iз Вiзантiею. Готи, опинившись мЬк двох вогнiв, мусили то ставати
на бiк Константинополя, то присягати на BipHicTb каганату. Певно,
саме тодi столиця Щорi, князiвства Теодоро, перемiстилася на Ман-
гуп - у цiлком неприступне мiсце.

Юстинiановi стiни (факт спорудження cTiH саме за указом цьо-
rо iмператора засвiдчуе знахiдка - KaMiHb, на якому викарбуване
iN4'q <(Юстинiан>) i природний рельеф справдi утворювали непри-
ступну фортецю. Гарнiзон фортечi побуаував Beжi, а на додачу до
двох невичерпних джерел, якi iснують донинi, було викопано кри-
ницю.

Ъодорити зrшишzшися нескореними до кiнця ХV ст. Водночас
траплялися й поодинокi поразки. ThK у 710 р. хозари спромоглися
заволодiти Мангупом. I хоча епископ Готii Йоанн пiдняв повстан-
ня, в ходi якого теодоритам вдмося звiльнити свою столицю, про-
те здобути заг.шьну перемогу виявилося неможливо: надто могутнi-
ми були силив каганату.

У 1238 р. на Русь насунуть полчища Батия. У Криму сформуеть-
ся Золота Орда. Найпевнiше, князiвство Ъодоро ввiйшло до скла-
ду Золотоi Орди, адже iнших шансiв зберегти свiй народ i незалеж-

Я,
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HicTb у нього не було. Варто зазначати, що весь цей час теодорити
берегли свою Bipy - вiзантiйську версiю християнства, тобто те, що
ми назива€мо православ'ям.

У XIV ст. узбережжя Криму захопили генуезцi, вицrпивши його
в Орди.,Щодамо, що теодорити з гостями не церемонv!!lися, забло-
кувавши гiрськi перевали. BTiM, це заiтьий, раз пИтверджуе, що во-
ни були васалами Орди. На початку ХV ст. князь Алексiй I вiдновив
незалежнiсть Готського князiвства, Для цього йому довелося зару-
читися пiдтримкою генуезцiв. Однак князева гординя взяла гору,
тож BiH вирiшив вЦiбрати у cBoix покровителiв Балаюlаву. Теодори-
ти здобули фортецю trlляхом нiчного штурму, але iхнiй трiумф був
недовгим. Флот iз Генуi вiдвоював Чембшшо (так вони називzLли це
MicTo) i спустошив узбережжя..Щовелося теодоритам просити захи-
сту в хана.

Кiнець князiвства настав у |475 р. Тодi в Крим вдерлися TypIоI-
османи. Влiтку вони зруйнув.чIи i розграбували Кафу (тепер - Фео-
досiя). OcMaHcbKi вiйська пiдступили пй Мангуп. Туг i придzrлися
мiцнiсть cTiH, повноводiсть джерел i мужнiсть теодоритiв. Облога
трив€uIа близько пiвроку. Црки застосовув€rли прототипи гармац
вйшуцвали TaeMHi проходи в горах, але'iм так i не вдzшося взяти
фортецю. Лише коли виснажене голодом населення погодилося на
умови пашi, який пообirцв зберегти yciM життя, i саме здало Micтo,
османи ввiйшли у столицю.Щорi. Паша не виконав обiцянки: май-
же Bcix жителiв Ъодоро було знищено, фортецю зруйнувми - й
вiдтодi ii не вiдновлювzчIи. Останнього князя Готii fuiександра до-
правили у Стамбул i стратили. .Щовга iсторiя Готського князiвства в
Криму завершилася. Проте iсторичнi джерела повЦомляють, що аж
до Х\Л ст. у деяких районах Криму можна було чути мову готiв.

4. Кнець готськоi icTopiT

[Цо ж стzLIIося з тими остготами, якi прислухалися до закJIику
свого короля Ъодорiха i вирушили з ним на завоювання ITалii? Пе-
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ремiгши Одоакра i повнiстю знищив-
ши його рй, Ъодорiх встуlrив у Ра-
венну. IJe MicTo, що тривалий час
уособлювало для Iмперii центр полi-
тичного життя, нечасто приймало
варвара в ролi iмператора. I цього ра-
зу не все було гаразд. Iмператор Bi-
зантii Зенон прихильно ставився до
Ъодорiха, але BiH помер. Його мiсце
посiв Анастасiй, який звелiв зачекати
3 врученням варварському королю,
нехай лояльному до lмперii, iмпера-
торських символiв влади, вiдправле-
них у Вiзантiю за часiв правлiння
Одоакра. Проте питання зрештою
вирiшилося. IIJоправда, корону Ъо-
дорiх одержав набагато пiзнiше.
Формально ж BiH був iмператором
Римськоi iмперii. Тh чого BapTi формальностi для правителя, якиil
здобув свiй трон силою меча? Вiд Анастасiя очiкували рiшучих дiй,
що призвели б до народного повстання (готи не становили йл'яти
вiдсоткiв усього населення Iталii) i допомогли скинути варвара з iM-
ператорського престоJц/.

А_пе Ъодорiх повiвся по-вiзантiйському мудро. Розрлiючи, що,
KpiM етнiчних чвар i непорозумiнь, мо;крь виникнуги й релiгiйнi,
адже готи були арiанами, а римляни - католиками, BiH невтомно
проголошував у cBorx промовах принципи суспiльноi злагоди. На-
прикrIад, TaKi: <.Римляни - сусЦи вашi за володiннями, тож нехай
rx iз вами поеднуе любовr>; <Ми не можемо карати за Bipy, тому що
не можна силою змусити людину вiрити,>. Цi мiдрi слова BiH пiд-
тверд)qrвав },цrинками. Прибувши до Рима, який i надалi зzшишався
центром громадського життя, Ъодорiх пiвроку провiв у Вiчному
MicTi: вист1..пав у ceHaTi, брав yracTb у дискусiях фйософiв, влашто-
вував iгри. Значнi кошти BiH вклав у вйбудову MicTa, зруйнованого

Мавзолей Теодорiха в PaBeHHi.
VI ст.
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наскоком Одоакра, чим довiв, що не Bci варвари однаковi. Зокрема,
вiдбудував Колiзей, що зберiгся аж до наших лнiв. KpiM того, як i
личить iмператоровi, Ъодорiх роздавав хлiб мешканцям Рима. Не
забував BiH i про столицю - Равенну. Щля володаря тут було спору-
джено пzL,Iац, що нинi милуватися ним можна, на жzUIь, тiльки на
мzulюнках. При лворi у Равеннському палацi збиралися представ-
ники науки та мистецтва. Iмператор прагнув визнання як знавця i
покровителя високих жанрiв. З цiею метою BiH запросив до двору
римських фiлософiв i письменникiв. Тhкож до Равенни був запро-
шений видатний уrений свого часу математик Боецiй. Людину вра-
жаючоi ерудицii й криштмево ясного розуму було призначено
спершу на посаду розпорядника скарбницi, а пiзнiше, говорячи
сучасною мовою - прем'ер-мiнiстра. .Що наших днiв дiйпrла книга
Боецiя <,Розрада фiлософiею>.

Ъодорiх провадив мудру зовнiшню полiтику. За весь час його
правлiння (понад 30 poKiB) Римську iмперiю не потурбував жоден
значний вiйськовий конфлiкт. Сам iмператор одружився iз сестрою
Хлодвiга - короля франкiв (незабаром франки вийдуть на iсторич-
ну сцену й iнiцiюють передiл €вропи на су{асний зразок). Пiсля
переселення везиготiв з AKBiTaHii на Пiренейський пiвострiв i заги-
белi iхнього вождя Аларiха II, Ъодорiх фактично став також i ixHiM
королем. Таким чином, BiH об'еднав вiдгалуження готського наро-
ду, якi, вийшовши з Надднiпрянщини, розiйшлися врiзнобiч.

У 20-х рр. YI ст. у Вiзантii до влади прийшов iмператор Юстинi-
ан, котрий вiдразу ж почав переслiдувати apiaH. Ъодорiх продовжу-
вав вiдстоювати cBoi принциrrи терпимостi. L[e не подобалося пар-
Tii католикiв, яка мала бiльшiсть в Iталii. Зрештою, в CeHaTi визрiла
змова (хоч, можливо, iмператора вдirлося переконати в цьому за

допомогою пiдкидних листiв). У кожному разi, Ъодорiх жорстоко
розправився з yciMa, кого згадано в цих листах, Серед <,змовникiвr>
опинився й Боецiй, який став захищати обвинувачуваних. Пiсля
року ув'язнення Боецiя стратили. За цей час BiH i написав свою
<Розраду фiлософiею,r. Його посаду обiйняв Кассiодор, на твори
якого посиласться Йордан у своТй <.IcTopii готiв,>. Старий iмператор
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продовжував робити все HoBi й HoBi
кроки у своiй полiтицi, яка cT€L,Ia нес-
подiвано жорсткою. ТЬ остаточний
занепад Римськоi iмперii стався не за
його життя. Наприкiнцi лiта 526 р.,
на бенкетi, у поданiй йому на тарелi
риб'ячiй головi ТЬодорiх раптом по-
бачив обличчя страченого ним фiло-
софа CiMMaxa8. Охоплений великим
сумом, iмператор пiшов до себе у
спzuIьнIо, де того ж вечора помер. Так
оповiдае легенда. Про те, чи не
<<присмачили>> чимось вишуканr
страви, легенда замовчуе. Власне, iM-
ператоровi було B>tce за 70. Ма-по хто
доживав до такого поважного вlку в
Ti буремнi часи.

Смерть Ъодорiха, який уособлю-
вав найвище iсторичне досягнення Амаласlтrта в образi iмператора,

готського народу, cTzula початком KiH- ,ЩеТа'rЬ u:Тffi$;'[iL'IаЦУ

ця готського суспiльства й етносу в
цiлому. Пiсля Ъодорiха iмператорська влада перейшла до його внука
Аталарiха, але з огJIяду на його юний BiK, правлiння взяла на себе

дочка Ъодорiха Амаласунта. Жнка-iмператор не змогла втримати у
cBotx руках iмперiю, яка занепuша внаслiдок змови. Разом з нею згас-
нув рiл Амалiв, що проiснуъав на цiй землi май;*се пiвтисячi poKiB.

Вiзантiйський iмператор Юстинiан опiкувався долею остготiв у
Криvlу, та водночас безжально винищував остготiв у Iталii. Ti з них,
кому вдалося врятуватися, подzulися або на далеку батькiвщину -
в землi вiкiнгiв, або в Iспанiю - до cBoix родичiв везиготiв, або
в Крим - у князiвство Щорi.

8 Сiллмах - фiлософ, математик i дипломат при дворi Ъодорiха. Внаслiдок flаюlепу
був хибно обвинlъачений у заколотi й страчений iмператором.
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Везиготи в Толедському королiвствi лиша-пися останньою твер-
динею готського суспiльства, Та й туr одна за одною на ixHi голови
посипzчIися прикростi. Останнiй представник Балтiв, якi ведуть
свiй рiд вй ATaHapfua, - AMa;lapix - загинув за нез'ясованих об-
ставин. фон короля посiв воевода нешляхетЁого походження. BiH
правив зовсiм недовго. Кiнець доби готiв настав на початку ИII ст.,

коли в Iспанiю вдерлися маври. Пiсля цього жодноi згадки про го-
TiB у €вропi в iсторичних джерелirх нема€. А в Криму нащадки готiв
жчши ще понад ciMcoT poKiB по тому.



Список географiчн их назв

Адрiанополь (Едiрне) - головне MicTo турецького Адрiано-
trольського вiлаету (38400 км2, 1082 тис. жителiв) в Румелii, 8l тис.
жителiв. У 378 р. римський iмператор Валент в околицях А. зазнав
нищiвноi поразки вИ apMii вестготiв. У ХtV-ХV ст. був резиденцiею
турецьких султанiв. У 1713 р. Росiя укJIала з Туреччиною Адрiано-
польський трактац за яким втратила Азов. У 1829 р. укладено вигi-
дний для Pocii Адрiаногольський мир. 1878 р. в А. укладено пере-
мир'я мiж Росiею i Туреччиною.

Антiохiя - стародавня столиця Сирii на р. OpoHTi, заснована
З01 р. до н.д. Селевком HiKaTopoM, резиденцiя Селевкидiв, 0,5 млн.
мешканцiв. Центр грецькоi християнськоТ ученостi (Антiохiйська
школа), мiсце проведення багатьох Вселенських соборiв. У 538 р.
А. було зруйновано Хозросм. У 1098 р. А. завоюв€rли хрестоносцi, i iI
зайняв Боемунд Тарентський (князьАнтiохiйський). 1268 р.А. зрй-
новано сарацинами. Ъпер - м. Антак'я, \56 тис. жителЬ (2003 р.).

Боспор Кiммерiйський - грецька назва Керченськоi протоки,
пов'язана з назвою стародавнiх мешканцiв Пiвнiчного Причорно-
мор'я - кiммерiйцiв.

Галатiя - область у Малiй Азii, за назвою галатiв, тобто кельтiв,
якi населяли ii, починаючи з 278 р, до н.д. Помпей дарував прави-
телевi (тетрарху) Г титул царя. У 25 р. до н.д., пiсля cMepTi царя
AMiHTi, Г. перетворено на римську провiнцiю з головними мiстами
Анкiрою i Пессiнунтом.

Галлiя - iсторична область €вропи, що вюIючIлJIа територii MilK

р. По та Альпами (Цизальпинська Г - Gallia Cisalpina), а також Mi;K
Альпами, Середземним морем, ГIiренеями та Атлантичним океа-
ном (фансztльпинська Г - Gallia Tiansalpina) - на землях сучасних
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Пiвнiчноi Iталii, Францii, Люксембурга, Бельгii, частин Нiдерлан-
дiв та Швейцарii. Ъриторiя Г з VI ст. до н.д. була заселена кельта-
ми, яких римляни називЕчIи гrulлами (звiдси й назва - Галлiя),
Близько 220 р. до н.д. територiю мiж р. По й Альпами завойовано
римлянами, перетворено на провiнцiю I_{изальпинська Г - з голов-
ним м. Медiолан (тепер Мiлан) i роздiлену на Щиспаданську Г та
фанспаданську Г У IV ст. територiю Г було подiлено на 17 провiн-
цiй, що ввiйrrrли до складу Ълльськоi i B'eHHcbKoi дiоцезiй. Унаслi-
док вторгнень BapBapiB на територiю Г на р. Рейн у 406 р. виникла
варварська держава бурryндiв. 418 р. вестготи на правах федератiв
одержil,Iи вiд Рима частину AKBiTaHii, Пiсля цього германцi захоIIJIю-
вми одну частину Г за iншою. Завоювання завершив франкський
король Хлодвiц якиiт, у 4Вб р. приеднав територii на пiвнiч вiд
р. Лаури.

Гiпанiс (старогрец.) - Пiвденний Буц рiчка на пiвденному заходi
Украiни. .Щовжина В57 км (до лиману 792 км), пл. бас. 63,7 тис. км2.
Бере початок на Волино-Подiльськiй височинi, впада€ в.Щнiпров-
сько-Бузький лиман Чорного моря. У верхiв'ях тече в широкiй до-
линi з невисокими положистими схилами та заболоченою запла-
вою. Багато cTaBKiB. Нижче Нового Костянтинова долина
звужу€ться. Найбiльш мальовнича дiлянка рiчки - вiд м. Перво-
майськдо с. Олександрiвка (понад 70 км); там високi (до 90 м) кру-
Ti скелястi береги, вузьке русло, багато порогiв. KpiM того, назву Г
вживzчIи також стосовно р. Кубань пЦ час i пiсля гунськоi навали.

.Щанапр - давня назва р. Щнiпро (грец. - Борисфен). Цю назву
приписують варварам, однак, найпевнiше, вона скiфського похо-
дження. Щ. - третя за розмiром рiчка €вропи, протiкае територiя-
ми Бiлорусi, Pocii та Украiни. .Щовжина 22В5 км, пл. бас. 50З тис. км2.
Бере початок на Валдайськiй височинi, впада€ в Щнiпровський ли-
ман Чорного моря. OcHoBHi притоки: правi - Березина, Прип'ять,
Iнгулець, лiвi - Сож,.Щесна, Псел, Ворскла.

.Щанастр - давня назва р. flHicTep (старогрец. - Tipac). Протi-
кае територiями Украiни та Молдови (частково - по лiнii кордону
мiж цими краiнами). Щов;кина l362 км, пл. бас. 72 \00 км2. Бере по-
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чаток на пiвнiчних схилах Карпац на висотi близько 900 м. Впадае
в Щнiстровський лиман Чорного моря. У верхiв'ях (до м. Галич) те-
че глибокою вузькою долиною та € типовою швидкою гiрською pi-
кою (швлцкiсть течii 2-2,5 м/с). Цт Щ. мае велику кiлькiсть при-
ток, здебiльшого правих (найбiльша - р. Стрий), що беруть
початок на схилах Карпат. Нижче вИ м. Галич течiя стае спокiйнi-
шою, хоч долина зzulишаеться вузькою та глибокою. У середнiй те-
чii притоки в ,Щ. тiльки лiвi: Золота Липа, Стрипа, Сiрец Збруч,
Смотрич, Мурафа.

.Щанпарштадт - столиця готського князiвства Рейdеоmаланd. За
легендами, розташована на р. Щнiпро. На думку украiнських уче-
них, .Щ. знаходився коло с. Башмачка.Щнiпропетровськоi обл. Був
зруйнований гунами в IV ст. н.д.

Щанубiй - Iсmр, ,Щунай, друга за довжиною та повноводiстю
(пiсля Волги) рiчка €вропи. Збирае води з територiТ кiлькох дер-
жав: Нiмеччини, ABcTpii, Словаччини, Угорщини, XopBaTii, Сер-
бii, Чорногорii, Болгарii, PyMyHii, Украiни, на незначних дiлян-
ках - Швейцарii, Iталii, Словенii, Боснii i Герцеговини, Польщi,
Чехii. ,Щовжина 2850 км, пл. водозбору 817 тис. км2. Бере початок
на схилах Шварцвальду, де утворю€ться злиттям двох гiрських pi-
чок - Бреге та Брiгах; впада€ у Чорне море, утворюючи велику
дельту. Подiляеться на З дiлянки: верхня течiя - вiд верхiв'я до
м. Вiдень, середня течiя - вiд м. Вiдень до Залiзних Ворiц нижня
течiя - вiд Залiзних BopiT до гирла. Приймае 34 судноплавнi при-
токи.

I"пitiрiя - велика область у €вропi, вздовж схiдного берега ,{дpi-
атичного моря, на пiвнiч вй Епiру i на захiд ьiд MaKeOoHi| та Мезii,
Пiзнiше частково ввiйшла до складу Австрiйськоi (Австро-Угорсь-
Koi) iмперiТ, частково - до €вропейськоi Туреччини. Тепер I. нази-
вають тiльки ту ii частину, що ранiше нzшежzша ABcTpii. Ъриторiя I.,
нмежна Туреччинi, назива€ться А;lбанiею.

Ерак - рiчка, згадувана в Йордана пiд час опису загибелi ост-
готського KopoJuI Вiнimарiя вц руки гунського вождя Баламбера.
.Щослiдники ввЕl)кають, що йдеться про нижню течiю р. Днiпро.

*
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IcTp - р.,Щунай у нижнiй течii. IJю назву, ймовiрно, рiчка дiста-
ла вiд фракiйських племен, якi жили в ii пониззi.

Каппадокiя - стародавня область у центрirльнiй частинi Малоi
Азii. Найдавнiше населення К. називало себе хаттами, У серединi
III тис. до н.д. у К. iз пiвнiчного заходу почzчIи вторгатися iндосвро-
пейськi племена; до ХИII-ХИI ст.. до н. д, завершилося ixHe змi-
шання з частиною xaTTiB (народнiсть, )дворена внаслiдок цього, Bi-
дома як хети). У )C(-XIX ст. до н. д. у К. iснували ассирiйськi
торговi колонii. У 80-х рр. XIX ст. на землях колишньоi К. було
знайдено каппадокiйськi таблички з apxiBy давньоассирiйськоi ко-
лонii Канес (у районi Кюль-Тhпа, тодi - Османська iмперiя, нинi -
Азербайджан). На територii К. у II тис. до н. д. мiстилося основне
ядро Хетського царства. На fiочаткуVI ст. до н. д. К. була завойова-
на Мiдiсю; з 2-i пол. YI ст. К. - частина rтерського царства Ахеме-
нiдiв. Ъпер К. називають область у центрtшьнiй частинi Туреччини.

Кiлiкiя - стародавня гiрська краiна у Малiй Азii (з ХИ ст. -
сюIадова OcMaHcbKoi iмперii, лежить на пiвднi центрiшьноi частини
суrасноi Туреччини). К. подiлялася на двi частини: К. Сувора (гори
Тhвра) i К. Рiвнинна (територiя, що примикае до Середземного мо-
ря). У 333 р. до н. д. К. завойовано Александром Македонським.
У 297-\90 рр.до н. д. перебувала пiд владою Селевкидiв. У 102 р. до
н. д. К. завойовано Римом, причому остаточно пiдкорено в 67 до
н. д. Близько 200 р. н. д. К. подiлено на 2 провiнцii. У середнi вiки
стала об'ектом боротьби мiл< Вiзантiею, арабами й сельджуками.
З 1088 по 1375 рр. у К. iснувала Кiлiкiйська BipMeHcbKa держава
(правлiння династii Рубенйiв), наприкiнцi XIV ст. захоплена мам-
люками. У 1515р. К. завойовано турками.

Коданська затока - ймовiрно, Ботнiчна затока Балтйського моря.
Македонiя - iсторична область (у V-II ст. - стародавня держа-

ва) на Балканському пiвостровi на пiвнiч вiд Фессалii, розташована
у басейнах р. Галiакмон (Бистриця), Аксiй (Вардар) i Стримон
(Струма); пiвденним кордоном був Олiмпiйський та прилеглi до
нього гiрськi масиви, схЦним - Егейське море, захйним - Iллiрiя,
на пiвночi кордон змiнювався. Грунти надзвичайно родючi. Чи-
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сленнi родовища мiнералiв. Населення - iллiрiйськi та фракiйськi
племена, до яких пiзнiше приеднЕlлися еллiнськi. Головнi MicTa -
спочатку Едесса, потiм Пелла, а за римських часiв - Фессалонiки.
Внаслiдок Ба;rканських воен 19l2-13 рр. Македонiю (з XIV ст. по-
неволену турками) роздiлено мiж Сербiею (власне iсторична
область, Вардарська Македонiя, м. Скоп'е), фецiею (пiвнiч i пiв-
нiчний схiд; Егейська Македонiя, м. Саrrонiки) i Болгарiею (пЬден-
ний захИ; Пiринська Македонiя, м. Благоевград).

Мезiя - стародавня KpaiHa мiж Нижнiм.Щунаем i Балканами,на-
селена фракiйськими IuIеменами (мези, гети, бесси та iH.). На захо-
дi кордоном М. була р. Дрiна, на сходi - Чорне море, на узбере>юlсi
якого в VII-YI ст. до н. д. виникJIи грецькi колонii Каллатiя (нинi -
Манга-пiя, Румунiя), ТЬми (нинi Констанца, Румунiя), Iстрiя (нинi -
територii Румунii) та iH. У 29-27 рр. до н. д. захоплена Римом. ТЬдi ж
Захiдна (Верхня) М. перейшrла пй юрисдикцiю римлян i не пiзнiше
15 р. до н. д. стала римською провiнцiею; Схйна (Нижня) М. увiй-
пшадо скJIаду залежноi вй Риму Фракiiilт була приеднанадо провiн-
цii М. у 46 р,н. д. У 86 р. н. д. М, знову роздiлено на 2 провiнцii -
Верхню М. та Нижню М. Наприкiнцi III ст. Верхня М. увiйпr,таудiо-
цезiю М. (разом з МакеOонiею, Епiром, Ахаею й о. Крит), а Ни-
жня М. - у дiоцезiю Фракiя. У IV ст. Верхня М. входила в дiоцезiю
Дакiя. Тодi ж, у IV ст., у М. осiдають готи, у VI-VII ст. там осеJuIють-
ся слов'янськi гrлемена. Нинi землi iсторичноi М. - це територii су-
часноi пiвнiчноi Болгарii (вй Балканських гiр ло пониззя р. Щунай),
Сербii, а також схЦноi PyMyHii (сучасне м. Добруджа).

Меотiда - старогрецька назва ( YII ст. до н. д. - rV ст. н. д.)
Азовського моря, походить вiд назви народу MeoTiB, якi, за перека-
зами, жили в цiй мiсцевостi. Згодом назва М. поширилася на все уз-
бережжя Азовського моря.

Меотiйське озеро (болото) - ще одна давня назва Азовського
моря (мо;ктlиво, М. б. - Сиваш).

Ойум - мiфiчна заповiтна KpaiHa, куди прагнули переселитися
готи, вирушивши в похiд вЦ узберехокя Балтiйського моря. У кон-
TeKcTi сучасноi географii, Ойум знаходилася на землях Надднi-

*
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прянщини, у Пiвнiчному Причорномор'i та частинi територii
Приазов'я.

Ольвiя - античне рабовласницьке мiсто-держава, розташоване
на правому березi.Щнiпровсько-Бузького лиману; iнша назва - Бо-
рuсфен (вiд давньогрец. назви р. !нiпро). Руiни О. знаходяться бiля
с}^{асного с. Парутiно очакiвського р-ну. Миколаiвськоi обл. о. бу-
ло засновано на початку \lI ст. до н. д. вихйцями з грецького м. Mi-
лет, MicTy нzL,Iежали землi на обох берегах Щнiпровсько-Бузького
лиману з численними сiльськими поселеннями. Сама О. розташо-
вувzulася на двох рiчкових терасах (Верхне та Нижне MicTa); у перiод
розквiту (V-ПI ст.. до н.д.) займiша [пощу близько 50 га. У II ст.
н. д. в О. стояв римський гарнiзон, а на початку III ст. MicTo було
включено до скJIаду римськоi провiнцii Нuuсня Мезiя. Мешканцi
покинули О., найпевнiш, у IVcT. н. д.

Паппонiя - римська провiнцiя, утворена в VIII ст. н. д. внас-
лiдок подiлу римськоi провiнцii Iллiрii на двi частини: Верхню Iл-
лiрiю - Далмацiю i Нuжню Iллiрiю - П. Займала захiдну частину
територii сучасноi Угорщини, пiвнiчну частину сучасноi Юго-
славii та схiдну частину сучасноi ABcTpii, Назва походить вiд пан-
нонцiв - групи iллiрiйських племен. Упродовж 400-рiчного рим-
ського панування П. було дуже романiзовано. Щомiнування
сiльського населення, яке збiльшувалося за рахунок оселення в
П. BapBapiB, зумовило сiльськогосподарський характер eKoHoMi-
ки провiнцii. flостiйнi вiйни протягом II-V ст. iз прикордонни-
ми племенами (квадами, маркоманами, сарматами, готами, гу-
нами та iH.) призвели до падiння римськоi влади в П. на початку
V ст.

Понт Евксшнський (буквально - Гостинне море) - старогрец.
назва Чорного моря.

Рейдготаланд - остготська дер)€ва на землях Нацднiпрянщи-
ни. Згадуеться в скандинавському епосi, тому ввa;каеться напiвмi-
фiчною. Столицею Р. була фортеця ,ЩанпарulmаOm.

Скандза - мiфiчний ocTpiB, батькiвщина готiв, звйки вони Hi-
бито прийrпли в €вропу. Багато дослИникiв вважають, що С. - це
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Скандинавський пiвострiв; побутус також др{ка, що це ocTpiB Гот-
ланд у Балтiйському Mopi.

Ънаiс - старогрец. назва р. Дон, а також назва античного Mi-
ста - мiлетськоi колонii в гирлi р. Дон (III ст. до н. д. - V ст. н. д.).
Протягом перших столiть HoBoi доби Т, входив до скJIаду Боспорсь-
Koi держави. Розкопками розкрито житловi квартzчIи, обороннi му-
ри, вежi, MicbKy браму, поховання та iH. Нинi недалеко вiд древньо-
го Т, на лiвому березi р. Дон, за 7 км вiд мiсця, де вона впадае в
Азовське море, знаходиться м. Азов PocToBcbKoi обл., Росiя.
У I-III ст. н. д. на територii сl"rасного Азова було поселення MeoTiB.
На мiсцi антиtIного MicTa Т у XIII ст. виникJIо м. Азак, контрольо-
ване Золотою Ордою, у XIV ст. - венецiйська та генуезька колонii
Тhна, з |47]' р. - турецька фортечя. У |696-|7|1 рр. та з 1739 р. цi
землi входять до скJIаду Pocii.

Фракiя - iсторична область у схiднiй частинi Балканського пi-
вострова, мЬк Егейським, Чорним i Мармуровим морями. У старо-
давнi часи територiю Ф. населяли племена фракiйцiв. У 46 р. н. д.
перетворена на римську провiнцiю, з З95 р. входила до сктlаду Bi-
зантiйськоi iмперii. У VI ст. територiю Ф. було заселено слов'янами.
Вйповйно до Лозаннського мирного договору |923 р. Схйна Ф. з
м. Дdрiанополь (до р. Марiца) вiдiйшла до Туреччини, ЗахИна Ф. за-
лишилася фецii, Пiвнiчна Ф. пiдпала пiд юрисдикцiю Болгарii. Щi
кордони збереглися й пiсля Другоi cBiToBoi вiйни (19З9-а5 рр.).
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Аецiй Флавiй (бл. 396-454) - полководець Захiдноi Римськоi
iмперii, останнiй герой, опора Римськоi iмперii напередоднi розпа-
ду. Народився в 395 (або 396) р. у м. Щуростор (нинi - м. Силiстра)
в Нuэrcнiй Мезit. Син начальника вершникiв Гауденцiя; в ранньому
вiцi вступив до iмператорськоi гвардii; починаючи з 409 р. мусив
вiлбуrи кiлька poKiB як зар}л{ник - спочатку в готського царя Ала-
pixa, а пiзнiше в гунiв, У 4З4 р. А. було проголошено патрицiем i
консулом, вЦтодi rrротягом 20 poKiB BiH твердою рукою правив дер-
жавою. У 451 р. у битвi на Каталаунських полях А. здобув перемоry
надДmmiлою.Ця подiя мала cBiToBe значеннrI. Коли в 453 р. Аттiла
раптово помер, iмператор, остерiгаючись могугностi А., наказав
умертвити його пй час аудiенцii в палацi (45а р.).

Аларiх I (376-?) - перший король вестготiв, належав до роду
Балтiв. У 395 р. пiсля cMepTi Феоdосiя Велurcоzо вестготи, якi осели-
лисяна зеNIIIях Римськоi iмперii, обрали cBoiM королем 19-рiчного А.,
який iще за життя Феодосiя був rxHiM вождем. Вiдзначився завою-
ванням i розоренням Рима (у al0 р.).

Аларiх (Герульський) - князь герулiв за часiв kpMaHopixo
(З60-370 рр.). Пiсля 375 р. перейшов на бiк ryHiB.

Алатей (Алафей) - князь остроготiв, правив пiсля Германарiха.
Разом зi спiвправителем Сафракому З76 р, перевiв свiй народ через

р. .Щунай на територiю Римськоi iмперii. Брав активну участь в
Адрiанопол ьськiй битвi.

Амаласунта - дочка kodopixa Велuкоzо, правила в м. Равенна у
534-535 рр. Спочатку виконува-па обов'язки регента при молодому
королi Аталарiховi, а пiсля його cMepTi намагалася роздiлити владу
з Ъодобадом. Готи не любили А. через i1 прихильнiсть до римлян.
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Ъодобад запроторив iT у в'язницю, де вона незабаром померла. ,Щля
iмператора Юсmuнiана смерть А. стала приводом для повzulення
остготiв iз трону Захйноi Римськоi iмперii.

AMMiaH Марцеллiн (бл. 330 - пiсля 391) - римський iсторик,
грек за походженням, За iмператора Юлiана служив у римськiй ар-
Mii. Вийшовши у вiдставку, написав кiлька книц у тому числi найвi-
домiшу - <,,Щiяння)), що ii iнодi називають <,Iсторiяr>. Завдяки цiй
книзi до наших днiв дiйшли неоцiненнi вiдомостi з icTopii Римськоi
iмперii.

Aopix - готський вождь, батько Дmонарiха. Пiсля перемоги Кон-
сmанmuна Велurcоzо над готами, за договором 332 р., А. вiдправили у
Константинополь як заручника. Там йому добре велося, А. HaBiTb

удостоiвся KiHHoi cTaTyi. Повернlъшись на батькiвщину, BiH узяв
юIятву зi свого сина ATaHapixa нiколи не ст}пIати на римську землю.
ATaHapix порушив кJIятву лише на схилi BiKy, прибувши у Констан-
тинополь на запрошення iмператора Феодосiя I, яким не можна бу-
ло знехтувати.

Ардарiх - король гепЦiв. У 451 р. у битвi на Каталаунських
поJuIх вистуIIав на боцi Дmmiлu. На думку багатьох iсторикiв А. був
найближчим радником Аттiли. fliсля cMepTi короля гlтriв А. не пiд-
корився його синам i в битвi на р. Недао в 45З р. виступив tIроти гу-
HiB. У результатi, гепiди здобули землi на лiвому березi р. .Щунай, в

!aKii.
ATaHapix - во)Iqдь везиготiв, походить iз роду Балтiв. .Щавши

клятву сво€му батьку Дорiховi, А. лише наприкiнцi життя ступив на

римську землю. За правлiння А. серед везиготiв стzчIо поширювати-
сяхристиянське вiровчення, однак вощць розrточав гонiння на хри-
стиян, внаслiдок чого готи-християни вйiйпши у Мезiю. Вiдома ic-
торiя про те, як А. змусив iмператора Валенmа укJIасти мирний
договiр iз готами посеред р. Щунай. Пiзнiше вц А. вйкололася ча-
стина народу, яка примкнула до вождя Фрimizерна. А. прийняв удар
гунiв пй час навzLпи З75-З76 рр. Однак чисельна перевага супро-
тивника змусила А. повести свiй народ у Карпати i спорудити там
укрiплене MicTo. На схи,тi BiKy А. iмператор Феодосiй I запросив вож-

Я,
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дя везиготiв у Константинополь. А. уклав з iмператором договiр
(феодус) вiд iMeHi Bcix везиготiв. Раптово помер у Константинополi в
381 р. Пишний похорон А. дозволив Феодосiю I здобуги довiру готiв.

Атаульф - король нiмецького племенi вестготiв, правив у
411-415 рр. пiсля cMepTi Аларiха i Воював на територii lмперii то на
боцi iмператора Гонорiя, то проти нього. Одружився з Галлою Пла-
цидiею - сестрою Гонорiя. Завоював Iспанiю, захопив м. Барсело-
на, де був убитий наближеними придворними.

Аттiла (Адiль-Хан, Iтiль-Хан) (а06-а53) - вождь гунiв у
4З4-45З рр.У 441 р., скориставшись тим, що римляни провадили
BoeHHi дii в азiйськiй частинi Римськоi iмперii, розгромив нечи-
сленнi римськi вiйська, перетнув кордон, який проходив р. Щунай,
i вторгся на землi римських провiнцiй. У 445 р. А. вбив рiдного бра-
та Бледу i з того часу правив гунами одноосiбно.У 447 р. розпочав
другий похiд на схiднi провiнчii Римськоi iмперii. Насryпним похо-
дом А. стало вторгнення в Галлiю в 45 l р. Спочатку своею метою на
заходi назвав Вестготське королiвство зi столицею в м. Толосiя (Ту-
луза), не маючи претензiй до iмператора Захiдноi Римськоi iмперii
Валенmuнiана III. Та HaBecHi 450 р. Гонорiя, сестра iмператора, надi-
слма А. перстень iз проханням звiльнити ii вiд нав'язуваного за-
мiжжя. А. оголосив Гонорiю свосю дрркиною i зажадав частину За-
хiдноi Римськоi iмперii як придане. Пiсля вторгнення ryна в Галлiю
римський вождь Децiй здобув пiдтримку вестготського короля Ъо-
дорiха та франкiв. Вирiшальна битва вiлбулася на Каталаунських
полях (за деякими джерелами - при р. MaypiKa, в околицях м. Труа,
точне мiсце невiдоме). П,iсля жорстокоi битъи, у якiй загинув ко-
роль вестготiв, А. вiдступив i незабаром змишив Галлiю. IJe була
його перша i сдина поразка. У 452 р. гуни вторглися в Iталiю i зрй-
нували MicTa: Аквiлею, Патавiум (fIадуя), Верону, Бриксiю (Бре-
шiя), Бергамум (Бергамо) та Медiоланум (Мiлан). У 45З р. А. зби-
рався порушити кордон CxИHoi Римськоi iмперii, новий правитель
якоi MapuiaH вiдмовився платити данину за угодою гунiв з його
попередником - Феодосiсм II, ме у шлюбну нiч iз дiвчиною на
iм'я Iльдiко А. помер yBi cHi.
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Баламбер - ryнський вождь; вторгся на землi Наллнiпрянщини
й Приазов'я, пiдкорив Закавказзя, правив на територii cyracHoi
Украiни. Б. розбив аланськi племена, змусивши ix приеднатися до
гунського союзу, ав З75-З76 рр. розбив остготiв, вiдтак Ti вiдступи-
ли за р. Щунай. Б. приписують убивство легендарноrо Вiнimарiя.
сам Б. е напiвлегендарною постаттю - дехто вва;кае його
слов'янським князем Балимиром. Згадки про нього трапляються
лише в Йордана та в апокрифах типу <,Велесовоi книги>> тощо.

Бериг - легендарний вождь готiв, пiд проводом якого вони пе-
реправилися з островаСканdза на материк.

Бледа - брат (як припускають, зведений) Дmmiлu. Пiсля cMepTi
батька - гунського царя Руеiлu - Аттiла i Б. стають спiвправителя-
ми ryHcbKoi iмперii, що на той час простирiшася вИ Ба_птiйського до
Каспiйського MopiB. Спiльно з .Д,ттiлою здiйснив кiлька успiшних
походiв. У 445 р. Аттiла вбив Б. на бенкетi й далi правив одноосiбно.

Боецiй, Анiцiй (480-524) - римський державний дiяч, христи-
янський фiлософ; мав винятковi знання з природничrлr i точних
наук, а також Teopii музики, був талановитим MexaHiKoM i винахй-
ником. Пiсля 49З р., коли на престол Захiдноi Римськоi iмперii зiй-
шов kodopzx, Б, обiйняв при дворi варварського iмператора посаду
прем'ер-мiнiстра. Однак згодом був звинувачений у змовi, ув'язне-
ний i страчений. Б. залишив по собi твори, що дiйшли до наших
днiв: <Розрада фiлософiсю,>, .,Про Святу Трiйчю> (де BiH виступа€
проти apiaHcTBa), <Про католицьку Bipy> тощо. € автором i пере-
кладачем кJIасичних TBopiB з математики (наприклад, <Арифмети-
ки> HiKoMaxa), Teopii музики, геометрii та acTpoHoMii.

Бурвiста (Буребiста) - правитель.Щакii (70 рр. - 44 рр. до н.д.).
У першiй половинi I ст. до н.д. гетсько-дакськi племена досягли
високого рiвня розвитку. Вйбувся перехiд до господарства нового
типу, заснованого на грошовому обiry. Мiцнi зв'язки з грецьким ет-
носом, прагнення аристократii посилити свiй вплив - yci чi чинни-
ки сприяли об'еднанню lтлемен. Iншою вагомою причиною стми
зовнiшнi загрози. Iз заходу та пiвнiчного заходу посилилася загроза
кельтiв. На сходi на територii гетiв чинI4iIи тиск скiфи, бастарни,

*
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сармати. Th найнебезпечнiшими булиримJLяни, якi пiсля завоюван-
ня фецii та МакеOонiiвпритул наблизилися до даксько-гетських те-
риторiй. Щi чиники сприяли об'еднанню даксько-гетських племен
пiд проводом Б. За Страбоном, Б. було вбито пй час заколоту, та-
кож не можна виI<;Iючати i Bepcii органiзацii цього вбивства Римом.

Валамир (бл, 440-410) - цар остготiв у ПaHHoHii, старший син
Вандаларiя з династii Амалiв, дядько Teodopixa Велuкоео, За правлiн-
rrя В. остготи звiльнилися вiд ryнського ярма. Коли сини Дmmiлuна-
магЕL,Iися повернути остготiв пй свос панування, вiйсько В. завдмо
iM остаточноi поразки. Упав у боротьбi зi скирами. За заповiтом, йо-
го землi перейrrrли у володiння до гlllемiнника Ъодорiха.

Валент Флавiй Юлiй (328-378) - римський iмператор (правив у
З64-З78 рр.). Старший брат Валенmuнiан 1зробив В. спiвправите-
лем - володарем Схйноi Римськоi iмперii. У 365 р. Проrcопiil прого-
лосив себе римським iмператором, uLTe вже наступного року В. узяв
його в полон i стратив. Оскiльки готи пiдтримувми Прокопiя, В. у
З67 р. переправився з вiйськами через р.Дунай i в 369 р. примусив
Дmанарiха просити про уюIадення миру. Негаразди у BipMeHii
(369 р.) загрожув[чIи втягнути Римську iмперiю у вiйну з персами,
але пiсля багаторiчних перемовин спiрнi питання було залагоджено
мирним шляхом. Фатальним для Рима виявилося те, що у 376 р. В.
дозволив вестготам, яких тiснили гуни, оселитися в Мезit- Туг готи,
обуренi ставленням до них з боку римських чиновникiв, повстми
пй провод ом Фрimiеерн.z, сIryстошили Фраrciю й МаrcеOонiю, а потiм,
скориставшись вiдсугнiстю В., який тодi перебував у Сирii, розгро-
мили його полководцiв. У 378 р. В. одноосiбно рушив проти готiв,
однак 9 серпня 378р. без допомоги вiйськ свого спiвправителя i пле-
мiнника фацiана у вирiшальнiй битвi з вестготами, зазнав пiд
м. ДOрiанополь нищiвноi поразки, де й загинув.

Валентинiан (Флавiй Ва_пентинiан, З2l-З'75) - римський iмпе-
ратор, народився у Паннонii.26 лютого З64 р. у HiKei вiйсько прого-
лосило його спадкоемцем iмператора Йовiана, але BiH узяв у cBoi
руки правлiння лише захйною частиною Римськоi iмперii, схiдну ж
Bi/цaB молодшому братовi Валенmу. За правлiнняВ. Феоdосiй, бать-
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ко майбутнього iмператора, вiдновив римське пarryBaнHrl в Брита-
Hii. Сам В., починаючи з З66 р., очистив Галлiю вiд аламанiв. iх В.
вiдтiснив ш( за р. Рейн, завдавши iM у 368 р. поразки при м. Солiци-
HiyM (нинi - м. Зульц у пониззi р. Неккара); пiсля того змiцнив
рейнський кордон новими спорудами ib З74 р. уклав вигiдну мир-
ну угоду. Повстання мавританського князя Фiрмуса в Африцi було
придушено Феодосiем у З7З р. В. вдало воював також iз квадами на
р. !унай, але |7 листоIIада 375 р. раптово помер у м. Брегецiо (по-
близу суrасного м. Комаром-Комарно, роздiленого р. Щунай на двi
частини, одна з яких нzUIежить до Угорщини, друга - до Словаччи-
ни). За деякими вйомостями, з В. стався iнсульц коли BiH у нападi
лютi накинувся за щось на cBotx солдатiв.

Валентинiан III (Флавiй Плацид Ва:lентинiан, 419-455) - iмпе-
ратор Захйноi Римськоi iмперii ( 425-455 рр.). Син Констанцiя III,
спiвправителя Гонорiя, i Гмли Плацидii, сестри Гонорiя. У 425 р. пi-
сля cMepTi дядька та поразки узурпатора Иоанна був проголошений
iмператором Захiдного Риму. Вiд його iMeHi iмперiею правили мати
Гаэтла Плацидiя (до 450 р.) таДецiй, який понад 20 poKiB успiшно вiд-
бивав набiги BapBapiB на пiвнiчнi та схiднi землi Римськоi iмперii.
Пiсля 429 р. вандrtли запан}ъfu,Iи над володiннями Риму в Африцi че-
рез ворожнечу мЬк Аецiем та намiсником цiеi провiнцii Бонiфацiем.
За величезнi заслуги бездарний i слабкодухий В. винагородив Аецiя
тим, що в нападi ревнощiв 454р. убив генiального полководця. Уже
в наступному poui самого В. убив Петронiй Максим. Пiсля загибелi
В. крах Захйноi Римськоi iмперii став невйворотним.

Вапдаларiй (Вiдерiх) - знатний остгот iз роду Амалiв (кiнець
fV ст.), син королrI Вiнimарiя, дlд Tbodopixa Велuкоzо. !ослiдники вва-
жають, що В. - це титул зi значенням <(володар (або ж переможець)
ваIца-пiв,>, i схильнi iдентифiryъати В. як Вiдерiха) сина BimuMupa.

Вiдiмир - вождь частини остготiв, якi жили на землях Паннонii,
брат короля Валамuра, син Ванdаларiя, дядько TboOopixa Велurcоео.
Близько 473 року В. вивiв свiй народ в Iталiю, де вмер у 474 р..

Вiнiтарий - вождь остготiв наприкiнцi IVсT. Надумкудослiдни-
KiB, В. - це титул, що означав <<переможець венедiвr> i ц-"*uu

*
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Германарiхосj. За iншою версiею, цей титул нЕчIежав BimuMupoBi -
спадкоемцю Германарiха, який перемiг aHTiB i розiпнув iхнього
вождя Божа та ще сiмдесятьох старiйшин племенi. Вiтимира було
вбито, згИно з переказами, Баламбером,

Вiтимир - див. BiHimapiй.
Геберiх - готський воr(дь, rrопередникДmанарiха ft Германарiхо.

Уславився дотриманням (будуlи у cTaTyci федерата Римськоi iмпе-
pii) Bcix полох(ень договору з Римом, вiдповiдно до яких воював у
Щакii проти вандалiв Вiзимира та сарматських загонiв.

Гепзерiх - король вандалiв. Пiд проводом Г вандми вторглися
в Пiвнiчну Африку й завоювали i]. Тiльки в 534 р. Юсmuнiану I вда-
лося ix перемогти. У 455 р. Г захопив Рим i завдав йому страшного
спустошення. Саме пiсля цих подiй слово <(вандмiзм)> стЕчIо сино-
HiMoM невiгластва, рйнацiТ культурних цiнностей. Г запровадив
<<почергову>> сист€му успадкування престолу. IЦоб уникнути роз-
брату й заколотiв, для змiцнення королiвськоi влади, Г проголосив,
що престол завжди успадковуватиме найстарший представник ко-
ролiвського дому, незzчIежно вiд спорiднення з попередником, що
для германцiв, якi обирали своiх вождiв, було абсолютно нетипово.
Значну уваry придiляв флоry, завдаючи блискавичних ударiв узбе-
режжям Середземного моря, за що його прозвzlли <<морським коро-
лем,>. У 4б8 р. у морському бою Г майже повнiстю знищив римсь-
кий флот ( l 1 13 кораблiв). Помер у 47 | р.

Германарiх (EpMaHapix) - король остготiв; у IV ст. створив вели-
чезне протодержавне угвореннJI в Пiвнiчному Причорномор'i. Зг.цно
з iсторичними дкерелами, Г завоював землi вiд Баrrтики до Каспiю i
пiдкорив собi Bci мiсцевi племена. Йою державу часто називають <(iM-

перiею Г,>. З iMeHeM Г пов'язана легеrца про вбивство князЬни Су-
нiльди i замах на короля остготЬ як помста за i] смерть: цей сюжет
повторюеться в рiзнlо< епосах. Пiд час гутrськоi навzulи (475-а78 рр.)
старий i хворий Г (у вiцi 110 poKiB) не в змозi чинуIти гiдний опiр на-
падникам заподiяв собi смерть, кинршись на вiстря меча,

Гошорiй Флавiй Август (384-423) - перший (пiсля остаточного
подiлу Римськоi iмперii на Захйну та Схйну) захiдно-римський iM-
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ператор, син iмператораФеоОосiя I.Йоrо правлiння - перiод TpiyM-

фу BapBapiB, доба занепаду Захiдноi Римськоi iмперii. Пй час пра-
влiння Г готи захопили та пограбували Рим (а10 р.). Пiсля cMepTi
батька (395 р.) Г став правителем Захiдноi iмперii, тодi як його брат
Аркадiй запосiв престол Схйноi iмперii. Спершу Г. правив з допо-
могою регента - вiдомого военач€UIьника, вандzчIа Сmuлiхона.
Одружений iз двома дочками Стилiхона, Марiею i Ърманцiею, Г
не мав дiтей. У 4|7 р. BiH видав свою сестру Галлу Плацидiю замiж
за полководця Констанцiя, якого в 42\ р. було проголошено спiв-
правителем Г (Констанцiй III помер того ж року). У 419 р. в Галли
й Констанцiя народивсясин - майбутнiiт Валенmuнiан III. Г помер
42З р. у м. Равенна,

ýнiмунд - син kptиaHapixa. Пiсля батьковоi cMepTi вступив у
союз iз гунами Балаллбера. На боцi гунiв брав участь у битвах проти
спiввiтчизникiв -везиготiв.

.Щiоклетiан Ihй Аврелiй Валерiй (245-313) - римський iмператор
(правив iз 20 листолада 284 р. по 1 травня 305 р.). Вступ Щ. на пре-
стол завершив <<кризу третього столiття,> в Римi. fi. встановив тверде
правлiння й усунув фiктивне положення, за яким iмператора вважа-
ли лише першим iз ceHaTopiB (принцепсом); проголосив себе повно-
владним правителем.У 29З р. Щ. yBiB тетрархiю, систему управлiння
iмперiею чотирма правителями. У З03-304 рр. розпочав гонiння на
християн. У З05 р. через хворобу Д. добровiльно зрiкся престолу,
Згодом саме Щ. вiдмовився повернутися на преетол, вiццавши пере-
вагу <(каIц/стi, яку виростив)>. Помер у ЗlЗ р. - за рiзними джерела-
ми, або через хворобу, або вiд отрути заздрiсникiв.

Еллак - старший син Дmmiлu. ýнський король зЕuIишив по со-
бi 70 синiв. Постмо питання про спадко€мця: Bci сини Аттiли пре-
тендували на престол батька, а пiдкоренi племена пiдтримlъали рiз-
них царевичiв. Бiльшiсть ryHiB була на боцi Е., €L,Ie проти нього
виступили гепiди й остготи. У 454 р. в битвi пй р. Недао ryHiB було

розбито, Е. загинув.

церковноi icTopii>. Народився у Палестинi, здобув ocBiTy в учили-

*
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щах м. €руса-llим та Антiохiя, глибоко вивчав Платона, Фiлона й
Орiгена (вгшив останнього позначився на всiй науково-лiтератур-
нiй дiяльностi €.). На першому Вселенському соборi йому як най-
ученiшому з-помiжусiх епископiв було доручено сюIасти - вiд iMe-
Hi Собору - Символ Вiри. У своему проектi €. ухилився вц
категоричних формулювань у питаннi, що найбiльше цiкавило
Собор, вдавшися до загальних фраз, що - до певноi мiри - не су-
перечили apiaHcTBy. Iмператор Консmанmuн ставився до нього з осо-
бливою пошаною. €., зi свого боку, вшанував iмператора двома па-
негiриками.

Зенон Iсавряншн (бл.420-491) - вiзантiйський iмператор (пра-
виву 474-491 рр.). За правлiнняЗ. (476 р.) впала Захiдна Римська
iмперiя, пiсля чого Вiзантiялишилася единою спадкоемицею Рима.
За свого правлiння зав'яз в iнтригах, двiчi позбувався престолу -
i двiчi повертав собi титул. IЦоб спекатися остготiв, якi оселилися в
Мезit, дозволив TboOopixoBi зайняти Iта-пiю i скинути з престолу
Одоакра, чим було закJIадено пiдвалини Остготськоi iмперii в Iталii.

Йоро"" - iсторикVI ст., якого неправильно називають Йорнан-
дом; за походженням алан, хоча сам И. зараховував себе до готiв
(остготiв). Прийняв духовний сан, за деякими даними, був еписко-
пом Кротонським. Його найважливiший TBip - <.De origine acti-
busque Getarum> (uПро походження i дiяння готiв> або <Гетiкu) -
цiнне джерело з icTopii готiв, давнiх слов'ян та доби Великого пере-
селення народiв. Написаний бл, 551 р. Й. користувався джерелами,
що до нас не дiйrrши, в тому числi - <.Iсторiею готiв> Кассiодора.

Кассiодор (бл. 487 - бл. 578) - видатний римсьrоrй письменник
i вчений, державний дiяч при дворi ТЬоdорiха Велurcоzо, короля ост-
готiв. У 514 р. К. було призначено консулом, а мЬк 52З i 527 рр. BiH
змiнив страченого Боецiя на посадi MiHicTpa при дворi правителя,
BiB облiк доlgлментiв i готував офiцiйнi листи. К. доручали сюIадан-
ня в:DкJIивих офiчiйних документiв. У 52б р., пiсля cMepTi Ъодорiха
Великого, здобув високу посаду префекта преторiя Iталii, що ст€rло
найбiльшим досягненням у його Kap'epi. Обiймав цей пост аж до
початку вiйни остготiв iз Вiзантiею; ocTaHHi скпаденi К. доцrменти
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датовано добою короля Вiтiгiса. У 540 р. на мiсце К. було призначе-
но ставленика Вiзантii.

Константин Великий (Флавiй Валерiй Константин, 27 .02.27 4 -
22.05.ЗЗ7) - римський iмператор (правив у 306-337 рр.), син Авгу-
ста Констанцiя Хлора. Пiсля cMepTi батька у 306 р. вiйсько обрало
його авryстом (спiвправителем iмператора); перемiгши Максенцiя
в 3 12 р. у битвi бiля Мальвiйського мосту i Лiцuнiя - в 32З р., утвер-
дився як единодержець Римськоi iмперii. Християнську релiгiю К.
зробив панiвною. У З24-ЗЗ0 рр. заснував нову столицю Консmан-
muнополь - на мiсцi м. Вiзантiя. Завершив заrточатковане,Щiоклеmi-
аном перетворення державного устрою iмперii на домiнат. На 20-му
роцi правлiння К. заподiяв смерть отрутою своему синовi Криспу та
дрlrкинi Фаустi (яких було запiдозрено у змовi проти нього). Не
прийняв християнськоТ релiгii, однак надавав пйтримку христия-
нам, органiзував Нiкейський Вселенський собор. Помер 22 травня
ЗЗ7 р. у м. Нiкомiдiя, приеднаний до лику святих.

ýгриryр - один iз легеrцарних братiв-булгарiв, якi правили
двома гунськими родами. Пiзнiше цi народи дiстали назви Iryгриry-
piB та утиryрiв. Жили у Пiвнiчному Причорномор'i, доькола Мео-
miйськоzо озера..Щеякi дослiдники вважають легенду про братiв К. й
Уmuzура прототипом icTopii про ryнських королiв - Блеdу iтДmmiлу.

Лев I Макелла (бл. 400-18.0|.474) - вiзантiйський iмператор
(правив у 457-474 рр.). Наролився в Дакii; с вйомостi, що замоло-
ду Л. був простим рiзником. Коли помер iмператор Маркiян, пол-
ководцi Аспар та Ардавупiй (батько й син) посадили Л., що сл}Dкив

у них куратором, на вiзантiйський престол. Вони сподiвалися
замiсть нього правити iмперiею, але жорстоко помилилися. Л. на-
казав убити Аспара та його синiв. Помер 18 сiчня 474 р., проголо-
сивши iмператором свого внука Лева II.

Лiцинiй Флавiй Валерiй Лiцинiан (бл.250-325) - римський iмпе-
ратор (правив у 308-324 рр.). Л. походив iз.Щакii i був знайомий з iM-
ператором Га;lерiем. У 307 р. Галерiй призначив Л. cBoiM спiвправи-
телем, надавши йому титул цезаря, i залишив його обороняти
Iллiрiю та Фракiю. У З\4 р. Консmанmuн розбив Л. бiля м. IJибала,

*
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забравши в нього.Щалмацiю, Мезiюта Маrcеdонiю. З24 р. вiйна вЦно-
вилася. Л. зазнав черговоi поразки у Фраrcii i вiдсryпив до м. Халке-
дон. В останнiй морськiй i сухопутнiй битвi при м. Нiкомйiя Л. був
переможений i здався на ласку Константина. BiH передав Констан-
тину iмператорськi патий атрибуги влади та зрiкся престолу. Кон-
стантин заслав Л. у м. Фессмонiки, а невдовзi наказав його заду-
шити.

Лупiцип - римський военачальник; воював з zшаманами, зго-
дом, ставши трибуном, захищав кордони iмперii в Нuэrcнiй Паннонii.
Л. довелося брати участь у переправi вестготiв через р. ,Щунай у
З76 р. За свiдченням iсторикiв, подiбно до решти римських во€на-
чальникiв, Л. вимагав вй готiв грошей та iнших блац що й спричи-
нило конфлiкт. Вiдтак вождь roTiB Фрimiеерн пiдняв повстання про-
ти Риму.

Муlцерiх - полководецъ i радник везиготського вождя Дmана-
pixa, Коли ATaHapixoBi доповiли про HaBzuIy гунiв, BiH поставився до
цього вкрай легковажно i вирядив назустрiч ворогу загiн на чолi
з М. Однак гуни вночi обiйпши загiн i напми на табiр ATaHapixa.
Пiзнiше М. брав участь у походах Фрiтiгерна.

Прокопiй (узурпатор) - у 365-З66 рр. претендував на престол
Римськоi iмперii. Пiсля загибелi iмператора Юлiана Вidсmупнuка
П., скориставшися родинним зв'язком з iмператорською сiм'сю
(його мати була тiткою Юлiана), заявиR право на владу всупереч
незнатному iмператору Валенmу, обраному армiею. Союзниками
Прокопiя були везиготи Дmанарiха. У вирiша_пьнiй битвi вiйська П.
вiдмовилися воювати за нього i здалися Валентовi. П. стратили.
Пiдтримка П. дорого обiйшлася везиготам ATaHapixa: tx змусили
пiдписати принизливий мирний договiр, за яким вони ставzulи ва-
сЕl,,Iами Рима.

Прокопiй Кессарiйський (мiж 490 i 507 - пiсля 562) - вiзантiйсь-
кий письменник-iсторик; секретар i ралник полководця Велiсарiя.
У 527-5З1 рр. Прокопiй перебував разом iз Велiсарiем у схiдних
областях Римськоi iмперii i брав участь у вiйнi з Персiею; у 532 р.
опинився в Константинополi, де в сiчнi спостерiгав грандiозне пов-
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стання <.HiKar> (вЙ заlсrику повстанцiв <<HiKa!>> - тобто <Перема-
гай!,>; було жорстоко придушено). У 5ЗЗ-5Зб рр. П.жив у Пiвнiчнiй
Африцi, де Велiсарiй завоював королiвство ваrца-пiв; у 5З6-540 рр. -
в Iталii (Велiсарiй воював там iз готами); у 541 р. поверн}ъся у схИ-
Hi провiнцii Рима: в 540 р. туди вторглися перси, захопивши м. Ан-
тiохiя - столицю провiнцii Сирiя; у 542 р. П. мешкав у Константи-
нополi, де спzшахнула епiдемiя чуми, у 542-546 рр. - знову в Iталii.
Ще б BiH не був, П. не лише споглядав ключовi подiй icTopii Вiзантii
того перiоду, z ft, завдяки своему становищу, мав доступ до iнфор-
мацii, зокрема й TaeMHoi. Найбiльшим за обсягом здобутком П. с
праця <,Вiйни,> (<Iсторiя воен Юсmuнiанаr>) у восьми книгах. У них,
зокрема, описано кампанii Велiсарiя, в яких П. брав активну }^IacTb:
<Вiйна з персами>>, <,Вiйна з вандirлами>, <.Вiйна з готами)>. KpiM по-
лiтичних i вiйськових вйомостей стосовно Вiзантii, у цих книгах
мiститься й безлiч даних з етнографii народiв, з географii областей,
вiдвiданих П., подано психологiчнi портрети уrасникiв подiй та по-
бутовi замuulьовки. Перу П. належать також улесливиft. трактат <(Про

споруди Юстинiанаr> й сповнена рiзких нападок на iмператорське
подружжя <,Тасмна icTopb>.

Ругiла - вождь сильного племенi гунiв, пiзнiше - гунського
союзу, легендарна особистiсть, вiдома тiльки з лiтописiв. Згiдно з

цими джерелами, був батьком БлеOu i дядьком Дmmiлu (вощцiв
гунського племiнного союзу V ст.).

Сафрак - один iз ватажкiв остготiв пiсля cMepTi lерманарiха.
Вва;каеться, що С. був аланським союзником остготiв. Спiльно зi
спiвправителемАлаmеел С. вивiв свiй народ за р. .Щунай, брав }часть
у походах остготiв Фрimiеерно. Армiя Алатея й С. вiдiгра,,Iа вирi-
шzl,,Iьну роль у битвi пiд м, ДOрiанополь.

Стилiхон Флавiй (бл. З58-408) - римський полководець, вандzчI
за походженням, фактичний правитель Захйноi Римськоi iмперii за
часiв правлiння Гонорlя. Коли готи в 396 р. пiд проводом Алорiха

розоряли м. Пелопоннес, С. прибув у фецiю через Коринфську за-
току, дав готам кiлька битв у горах i мало не змусив Аларiха здатися.
Коли пiсля cMepTi Аркадiя (а08 р.) на престол зiйшов Феодосiй II,

Я,

183



,} Ю. Гцпltко, Омрiяна краiнадiтей Одина

С. сподiвався захопити владу в Схйнiй iмперii й укпав з Аларiхом
угоду, прагнучи зробити того союзником Iталii. Зрештою, цей союз
виявився згубним i для С., i для Риму. С. обвинуватили в дружбi з
Аларiхом та в бажаннi звести на престол свого сина, Евксевiя. С.
yTiK до м. Равенна й переховувався в xpaMi, ше 23 серпня 408 р. йо-
го пiдступно виманили звИти йубили.

Супi"тьда - легендарна заручниця при дьорi kpMaHapixa, страчена
ним, щоб помститися за зраду народу pocoMoHiB (найпевнiше - рок-
соланЬ). OKpeMi дослйниюа вваjкають С. слов'янською князЬною.

Ъодорlлд I - король везиготiв (правив у 419-451 рр,). На почат-
ку правлiння був королем Аквiтанського королiвства; пiзнiше здiй-
снював набiги з метою захоплення iнших римських земель. Напри-
кiнцi правлiння укIIав iз Римом мирrry угоду - i разом з Децiем
виступив на боцi Римськоi iмперii в битвi з ryнами на Каталаунсь-
ких полях, де й загинув.

Ъодорiх Велпкшй (454 - 30.08.526) - король остготiв, походить
iз роду AMa_TliB. Що 18 poKiB Т був заручником при дворi iмператора
Лева I. Повернувшись на батькiвщину, до Паннонii, здiйснив похiд
проти ryHiB у землi Надцнiпрянщини, пiзнiше очолив похiд остготiв
на Iталiю, де, розбивши вiйсько короля ванда-rriв Одоакра, обiйняв
Римський престол. Т, правив Захiдною Римською iмперiею 32 роки,
За часiв його правлiння панував вiдносниiт мир виявив себе як
мудрий правитель, досвйчений дипломат. При дворi Т. збиралися
найкращi вченi доби, BiH заохочрав творчi змагання, був покрови-
телем наук. Однак наприкiнцi життя, виснажений полiтичною бо-
ротьбою, Т розпочав гонiння на католикiв i представникiв римсь-
Koi знатi. Помер у 526 р,, начебто сповнений каяття, за словами
католицьких письменникiв.

Ъодорiх Страбоп - король остготiв, син короля фiарiя. Iмпера-
тор 3енон умiло використовував суперництво мiж kodopixoM Дма-
лом (Великvrм) i Т: вони були сучасниками та обое претендув:tли на
роль вохдя всього готського народу. Коли ixHe протистояння сяг-
нуло вiдкритоi битви, KepoBaHi ними вiйська вiдмовилися битися з
одногшемiнниками. За трагiчного збiгу обставин Т раптово загинув
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на полi бою. Ъодорiх Великий став королем, об'еднавши племена
готiв.

Тiудемир - остготський король, син Ванdаларiя, обраний коро-
лем остготiв пiсля cMepTi старшого брата Валолпuра (бл. 475 р.). За
життя Валамира два його молодших брати, Т i Вйiмир, дарма що
не м:чIи королiвського сану, брали yracTb в управлiннi остготським
народом та очолювrulи oKpeMi його rrлемена. Братам доводилося (з
метою захисту iмперii, а також задля розширення i змiцнення cBoei
влади) воювати майже з yciMa сусiдами: гунами, сарматами, скира-
ми, ругами, гепiдами, свевами й аламанами. Вiдiмир рушив на за-
хй, щоб вторгнутися в землi Iталii, король Т, пiшов на Вiзантiю.
Вдерся ь Мезiю, перемагаючи по дорозi capMaTcbKi й римськi вiйсь-
ка, zule невдовзi помер (у 474 або в 475 р.). Готи обрали cBoiM воло-
дарем 21-рiчного kodopixa.

Торисптрц - король остготiв (бл. 400 р.), син i спадкоемець lу-
HiMyHOa з роду Амалiв. На той час остготи були залежними вiд гунiв
i, ймовiрно, саме за наказом гунського хана Т воював iз сусiднiми
гепйами. На другий piK свого правлiння BiH здобув над гепйами
блисцпrу перемогу, але незабаром загинув через нещасний випадок.
За легендою, народ готiв iще 40 poKiB по тому зzulишався без коро-
ля - так плем'я вшановувiulо покiйного правителя. Проте справ-
жня причина тривалоi перерви в престолонаслiдуваннi полягfuча,
очевидно, в посиленн1 ярма гунlв, якi не дозвоJIяли представникам
роду Амалiв правити готами.

Ульфiла - перший епископ готiв; народився близько 311 р. За
свiдченням Фiлосторгiя (поч. V ст.), У. не був чистокровним готом,
оскiльки походив вiд полонених християн, вивезених приду-
найськими готами бл.267 р. з м. Садоголтiн, що в Каппаdокii', лiд
час одного з набiгiв на Малу Азiю. Родина його, без cyMHiBy, цiлком
зжилася з новим середовищем, так що сам У., якиiт народився й
виховувався серед готiв i в rхнiй KpaiHi, все ж таки може вважатися
готом. Коли в KpaiHi вестготiв почzчIися гонiння на християн з боку
Дmанарiха, наймогутнiшого з-помiж вестготських князiв (приблиз-
но у З48 р.), У. очоJIив cBoix одновiрцiв, вивiв tx р. Щунай до Мезit.
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Блисцпrа обдарованiсть i незрiвнянна вченiсть (писав i проповiду-
вав трьома мовами: готською, грецькою i латиною) поеднувалися в
У. з дивовrокною енергiйнiстю. Не обмежуючись пастирською дiяль-
нiстю, У. вйiгравав i помiтну полiтичну роль. Найвагомiшим його
здобугком, справою всього життя, що cTiUIa запорукою безсмертя, е

здiйснений У. переrcтlад Святого Письма готською мовою.
Утигур - один з мiфiчнIж братiв, який cToiTb бiля витокiв одно-

го з вiдгмужень гунського народу булгарiв (лиъ. Куmрulур).
Феодосiй Флавiй (Великий) - римський iмператор (правив у

З'79-З95 рр.), останнiй правитель единоi Римськоi iмперii перед ii
остаточним розколом на захiдну i схiдну (Вiзантiя) частини. За йо-
го правrriння християнство остаточно визнано державною релiгiею,
а сприrIння з боку держави язичницьким культам скасовано. Ф. чи-
мало зробив для упокорення BapBapiв; при ньому було укладено
мир iз багатьма народами. Ф. брав активну участь у життi Iмперii,
зокрема успiшно боровся з узурпаторами влади в Римi. У походi
проти узурпатора @вгенiя BiH помер, з.чIишивши Iмперiю cBoiM си-
нам. Вiдтак Римська iмперiя назавжди роздiлилася на <(латинську> i
<<гр9щьку>>.

Фiлiмер - легендарний вождь готiв, п'ятиtт за чергою пiсля по-
чатку переселення готiв з о. СканOза на материк. Ф. привiв ix у <,gрп-

iHy Ойум> - на територiю сучасноi Украiни.
Фрiтiгерн - князь вестготiв у другiй половинi fV ст.; спритний

полiтик i видатний полководець. Влада Ф. поширювмася тiльки на
меншу частину народу вестготiв, яка оселилася на земJuIх, приле-
глих до кордону Схйноi Римськоi iмперii, коло р. Дунай. Ф. всту-
пив у боротьбу (упродовж З69-З72 рр.) з Дmанарiхом - першим
повновладним правителем (у Зб6-381 рр.) бiльшоi частини вестгот-
ського народу. Пiоля того як частина вестготiв пiд проводом Ф. Bi-
дiйшла на територiю Iмперii, почалося повстання готiв проти ри-
млян, очолюване Ф, KpiM того, BiH зiбрав пiд своiми прапорами Bcix
незадоволених адмiнiстративним гнобленням Рима, розбив вiйська
римського военачапьника Лупiцuна, спустошиь Мезiю, Фракiю та
МакеOонiю i рушив у бiк столицi. Iмператор Валенm, який саме на-
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годився iз Сирii, пiшов полками проти Ф. i, не дочекавшись допо-
моги вИ спiвправителя фацiана 9 серпня 378 р. вступив у вирiшаль-
ну битву пй м. ДOрiанополь, де зазнав нищiвноi rторазки i наклав го-
ловою. Ф. спустошив Епiр, Ахаю i нагнав страху на весь
Балканський пiвострiв. В одному з цих походiв, iMoBipHo, 381 р., Ф.
помер.

Юстинiан (482 або 483 - 14,1 1.565) - iмператор Вiзантii (правив

у 527-565 рр,). За його правлiння було здiйснено знамениту коди-
фикацiю римського права. Ю. зумiв вiдвоювати в остготiв Iталiю i
втримати схiдний кордон iз flерсiею, а також, завдяки cBoiM гене-

ралам Велiсарiю i Нарсесу, вiдiбрати у ваrцалiв Пiвнiчну Африку.
Одночасно BiH змiцнив апарат улравлiння державою i вдосконалив
систему оподаткування. Спорудивши в 537 р. храм Святоi Софii в
м. Константинополi, Ю. вирiшив, що своiми дiяннями перевершив
Соломона. Помер бездiтним. Престол зайняв - без жодних запере-
чень i боротьби - Юстин II, племiнник Ю.



Список використаних eTHoHiMiB

Аламани - германське плем'я, яке спершу називirлося семно-
нами i проrаIвало в межах нинiшнього Бранденбурга, а пiзнiше пе-
реселIдIося на Майн, звiдки здiйснюва_llо cBoi походи у римську
область; 278р, А. розбитi Пробом, 357 р. - Юлiаном. Проте згодом
А. заволодiли всiею областю Верхнього Рейну. У 496 р. були пйко-
peHi франками, що заснувми герцогство ýrеманнiя, роздiлене
1096 р. ЗвЦси французька назва Нiмеччини - Allemagne.

fuiанп - ipaHoMoBHi племена сарматського походження. Iз I ст.
жили в Приазов'i та вздовж Чорноморського узбережжя Кавказу.
Частина аланiв брала участь у Великому переселеннi народiв. Ала-
ни входили до сюrаду Хозарського каганату. Наприкiнцi D( ст. утво-
рили дер)<aву в центраJIьнiй частинi Пiвнiчного Кавказу, що розпа-
лася у процесi монгольських завоювань XIII ст. Кавказькi А.
(рос. - ясы) - предки осетинськоi народностi. У 410 р. частина А.
разом зi свевами i вандалами вторглася в Iспанiю i, оселившись у
Португалii, злилася з вестготами.

Анти - назва об'еднання слов'янських IuIeMeH у творах вiзан-
тiйських i готських письменникiв YI - початку VII ст. (Йордан,
Прокопiй Кессарiйський та iH.). А. займми зону Лiсостегry мiж
р. .Щнiстром i.Щнiпром та на схй вiд Днiпра. Володiли орним зеN[IIе-

робством, осiлим скотарством, яке вже вiдокремилося вiд сiльсько-
го господарства, ремеслами, видобутком та обробкою залiза, висо-
корозвиненим гончарством, ювелiрним ремеслом, рiзьбярством по
каменю та кiстцi, ткацтвом та iH. На думку деяких дослiдникiв, в А.
iснувала внутрiшня торгiвля, пов'язана з розвитком ремесел, а та-
кож зовнiшня (зокрема з Римом); виник грошовий обiц у якому
могли використовуватися срiбнi римськi монети.
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Бастарни - давнi племена, якi розселилися у пониззi р. Дунаю
бл. 200 р. до н.д. Питання про походження Б. спiрне. Однi вченi

. вважають Б. германцями, iншi - кельтами. У 168 та в 88-61 рр.до
н.д. Б. виступали союзниками Македонii в боротьбi проти Рима.
У 29 р. до н.д. Б. були розбитi римським полководцем Марком Лi-
цинiсм Крассом i вйкинутi за р. Щlтrай, звiдки, вже за часiв iмпера-
тора Проба (279-280 рр. н.д.), переселилися до Фракii.

Борани - народ, описаний iсториками як союзник остготiв з пi-
ратських набiгiв у Чорному Mopi. Жили Б. в гирлi р. Дону та на уз-
береlоlсi Керченськоi протоки..Щеякi вченi вважають rx слов'янами.
Водночас побуryе др{ка, що Б. - це перекр)^{ена назва BapHiB, гер-
манського народу, також згадуваного давнiми авторами.

Везиготи - германське гIлем'я, одне з двох основних вiдгалу-
жень племiнного союзу готiв (другим вiдгалуженнrlм були остготи,
або остроготи). З 370 р. В. брали участь у Великому переселеннi на-
родiв. Пiсля падiння ЗахЦноi Римськоi iмперii почrL,Iи вiдiгравати
кJIючову роль у захйноевропейськiй icTopii. Походження назви В.
точно не встановлено. IMoBipHo, вона походить вiд iндоевропейсь-
кого слова weise (мудрий), так само як назва остроготiв може брати
KopeHi вiд iндоевропейського слова austr (блискучий). Першi згад-
ки про роздiлення готiв з'являються бл. 270 р., за часiв правлiння
iмператора Клавдiя IL Пiзнiше, бл. 29| р., Мамертин у <,Панегiри-
ку> на честь iмператора Максимiана згадуе <,тервiнгiв, частину пле-
MeHi готiв>.

ГепЦи - група германських племен, очевидно, спорiднених iз
готами. У II ст. н.д. переселилися зi Скандинавii на схйне узбереж-
жя Балтiйського моря, потiм услй за готами перемiстилися на пiв-
денний схiд. Наприкiнцi [V ст. увiйшли до гшемiнного союзу гунiв.
У другiй половинi VI ст. Г були пiдкоренi племiнним союзом ланго-
бардiв та aBapiB. У xpoHiKax ocTaHHi згадки про Г датованi IX ст.

Герули - германське плем'я, що )ило в Пiвнiчному Причорно-
Mop'i, у середнiй течii р. .Щунаю та в районi р. Нижнього Рейну
в III-V ст. н.д. З IV ст. вiдомi як найманцi в Стародавньому Римi,
Зв'язки мiж рiзними групами Г незрозумiлi. З рiзних джерел вiдо-

*
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мо, що Г здiйснюв€л.ли MopcbKi набiги в Галлii, Iспанii, на Ба-шканах
(м. Афiни, Спарта) i на Чорному Mopi. Одна група Г на середньому
Щунаi (у Паннонii) бл. 470 р. створила власне королiвство, пiдкоре-
не лангобардами бл. 510 р.; пiзнiше цi Г вiдiграваJlи другорядну
роль, поки не асимiлювaLIIи, злившися з iншими народами. Мо>стlи-
во, Г з Паннонii пИтритчryва_пи зв'язки з пiвденною Скандинавiею,
куди, зi слiв грецького iсторика Прокопiя, частина Г вирушила пi-
сля поразки вiд лангобардiв, оселившись поряд iз плем'ям гетiв
(грец. Gautoi). Слово Eгjlaz, що часто трапJuI€ться на рунiчних
пам'ятниках у пiвденнiй Швецii, теж часто пов'язують iз Г

Г}нп - кочовий народ, який сформувався в II-IV ст. на терито-
pii Приуралля з мiсцевих угрiв i capMaTiB та кочового тюркомовно-
го племенi хунну, rцо прибуло сюди в II ст. iз Середньоi Азii. Най-
бiльшого територiального розповсюдження й могутностi гунський
союз племен (куди, KpiM Г, уже входили остготи, герули, гепiди, а
також деякi iншi германськi та негерманськi племена) сягнув за Ат-
тiли (правиву 444-453 рр.). У 451 р. Г вторглись у Галлiю, аJIе на
Каталаунських поJuIх були розбитi римлянами, вестготами та фран-
ками. Пiсля cMepTi Аттiли серед Г почалися чвари, чим негайно
скористzrлися пiдкоренi ними гепiди, якi очолили повстання гер-
манських племен проти гунського поневолення. У 455 р. у битвi ко-
ло р. Недао в Паннонii Г зазнали нищiвноi поразки й пiшли у При-
чорномор'я: могугнiй союз розпався. У 4б9 р. спроби Г прорватися
на Балканський пiвострiв виявилися невдалими. Посп7пово Г як
народ зниюIи, хоча цю назву ще довго вживчLпи як зага.льне найме-
нування кочiвникiв Причорномор'я.

Даки - група фракiйських [пемен. I]ентра-пьна область розсе-
лення Щ. лежала дещо пiвнiчнiше вiд нижньоi течii р. Дунаю (на те-
риторii сучасноi PyMyHii), Д. BйoMi грекам iз V ст. до н.д. Кiлькiсть
Д. становлrла бл, 2 млн (тогочаснi джерела нараховують в apMii да-
KiB, що збиралася за повноi мобiлiзацii, близько 200 тис. BoiHiB, а це
число BoiHiB зазвичай сюI4дае l/10 усього населення).

Еллiни - самоназва грекiв. Уперше поняття Е. на позначення
Bcix грекiв використав давньогрецький поет Архiлох (VII ст. до н.д.).
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Лангобарди - германське плем'я; спочатку жили на лiвому бе-
резi р. Нижньоi Ельби (Барденгау), а в V ст. прийшли на р. Дунай,
де прийняли apiaHcbKe християнство. У 493 р. Л. зруйнували держа-
ву герулiв, 566 р. - дер)€ву гепйiв i захопили Паннонiю. У 568 р.
Л., вийшовши з Паннонii, пiд проводом Альбоiна вторглися в ITa-
лiю, завоювали пiвнiчну частину краiни (Ломбардiю), де заснували
Лангобардську дерхаву зi столицею в м. Павii. .Щержаву Л. було
приеднано до держави франкiв.

Остроготи - схйне вiдгалlхення народу готiв, який розпався на-
прикiнцi IV ст.. н.д. на вестготiв та остготiв. Кордоном мiж ними в
IV ст. був Днiпро; остготи жили в пiщаних степах MirK р. .Щнiпром i
Щоном. Бiля витокiв могутностi остготiв стояв Германарiх, нащадок
царського роду Амалiв, який колись панував над yciMa готами. Бага-
то остготських во€начальникiв i HaBiTb нащадкiв Амалiв згадуються
пiзнiше серед полководцiв Аттiли, який здiйснював cBoi походи
спiльно з остготами. Найвищого розквiту королiвство О. досягло за
Ъодорiха Великого, який правив з 48В р. Упродовж 32 poKiB Ъодорiх
був королем О., намiсником Iмперii в Iталii. Пiсля його cMepTi О. за-
непzulи, витiсненi католиками (caMi О. сповiд}веiли apiaHcTBo).
Останнiй гарнiзон О. в Iталii був розбитиftу 554 р. Частина О. приед-
налася до везиготiв в Iспанii, частина жила в Критчtу до ХV ст.

PoMei - варварська назва римлян.
Ругii - схiдногерманське плем'я, яке спершу населяло пiвден-

но-захiдну Норвегiю, а в iсторичнi часи - межирiччя р.Одеру й Bi-
сли (в нижнiй течii). Р. були витiсненi готами на захiд. У серединi
IV ст. Р. мiгрували на пiвдень, а в V ст. протягом певного часу були
пiлланими гунiв. Згодом плем'я Р. роздiлилося надво€, причому
м9нша частина опинилася на службi у вiзантiйських iмператорiв, а
бiльша частина, зазнавши поразки вiд короля Iталii Одоакра
(4В9 р.), спiльно з остготами (пй проволом iхнього вождя Ъолорi-
ха Великого), вторглася в Iталiю. Yci згадки про Р. зникJIи одноча-
сно з падiнням держави остготiв.

Сакси - збiрна назва великоi групи захiдногерманських пле-
мен, якi спочатку населяли територiю мiж р. Нижнiм Рейном, Ель-

*
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бою та Ейдером. Бл. 449 р. частина С. разом iз гшеменами англiв та
ютiв переселилася до Британii. У 772-804 рр. С. були пйкоренi
франками i ста-пи цiд,цаними iмператора Карла Великого.

Свеви - збiрна назва великоi групи захiдногерманських племен
(семнони, маркомани, гермуIцури, квадi та iH.); у I ст. до н.д. -
II ст. н.д. насеJIяли басейн р. Ельби, Майну, Неккару, Верхнього
Рейну. Вперше описанi Щезарем, який у.58 р.до н.д. перемiг С., очо-
люванихАрiовiстом, коли бл. 71 р. до н.д. вони переправилися через
р. Рейн i намагалися осiсти в Галлii. Тhцит вважав С. Bci племена мiж
р. Дунаем i Балтiйським морем, називаючи його маrе Suebicum, тоб-
то Свевське море, Пiзнiше (пiсля Ъцита) назву <<свевиr> у джерелах
витiснили назви окремих племен cBeBcbKoi групи, ztле вона не зни-
кJIа остаточно. С. часто iменували квадi, якi на початкуVст. засну-
вzlли свое королiвство в пiвнiчно-захйнiй lспанii (т. зв. Пiвнiчне ко-
ролiвство). Нащадками С. (зокрема, ceMHoHiB) були, очевидно,
аJIеманни (шваби). С. вiдiграли icToTHy роль в етногенезi ряду суча-
сних европейсьrоlrх нацiй: австрiйцiв, нiмцiв, iспанцiв, португапьцiв.

Сармати - загЕUIьна назва кочових скотарських iраномовних
ппемен (алани, роксолани, савромати, язиги та iH.), якi в III ст. до
н.д. - fV ст. н.д. розселилися у степах вiд р. Тобол на сходi до р. Ду-
най на заходi. С. вважалися чудовими воiнами, створили вакку KiH-
ноту, iхньою зброею були мечi та списи. Сарматський меч зав-
довжки вй 70 до 1l0 см, з'явившись спершу в Нижньому Поволжi,
незабаром поширився по всiй степовiй зонi. CapMaTcbKi воiни
наймалися до армiй iнших держав, iнодi досrrужувilлися до високих
посад. Серел римських патрицiiв мати сарматських охоронцiв вва-
жмося почесним. У IV ст. С., яких тiснили гуни, вiдiйrrши за р. Ду-
най. Частина ix оселилася в Карпатах, частина разом iз везиготами
дiйшла до Iспанii. На територii Украiни i на пiвднi Pocii пiсля сар-
MaTiB залишилися численнi кургани.

Сшrавеши - ще одна назва слов'янських IUIeMeH, вживана вiзан-
тiйськими письменниками, якi вiдрiзняли С. вiд aHTiB. За Йорда-
ном, С. заселяли територiю, що простир,rлася на пiвнiч - ло р. Bi-
сли, на схИ - ло р. .Щнiстра, на захiд - до середньоi течii р. Сави. С.
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становили захiдну групу слов'янських племен. Наприкiнцi
VI-VII ст. разом iз антами розселилися по балканських провiнцiях
Вiзантiйськоi iмперii. Назва С. збереглася в назвi <,Склавенiя>>, зго-
дуванiй у вiзантiйських джерелах (йдеться про назви областей Пе-
лоrтоннесу i Македонii, особливо щiльно заселених слов'янами).
Починаючи з першоi половини VII ст., С. ста-пи називати Bcix
слов'ян.

Тhйфали - германське rrлем'я, спорiднене з готами; до III ст.

жило в Пiвнiчному Причорномор'i, звiдки в другiй половинi IV ст.

було витiснено гунами. Т, неодноразово згадувалося поряд iз най-
бiльшими i наймогутнiшими племенами, якi у Ti часи загрожували
Римськiй iмперii. На початку V ст. Зосим окреслю€ готiв, Т та iH.
племена налiвому березi р.Дунаю збiрним словом <,скiфи,>, ймовiр-
но, вважаючи ix, спорЦненими мЬк собою.

Ървiнги - див. Везuеоmu.
Торкiлiнги - на думку деяких iсторикiв, народ германського по-

ходr(ення, на чолi з королем Одоакром, який у V ст. захопив Рим i
став владарем Iталii. Дослйники схильнi вважати Одоакра ванда-
лом, тож, вiдповiдно, Т теж були вандалами. Наявнi свiдчення
того, що Одоакр був королем ругiiв i скирiв. Можливо, Т, - назва
королrвського роду.

Угри - загальна назва спорiднених за мовою народiв: заурzшьсь-
ких MaHci та ханти, дунайських угорцiв (мадяри). Розмовляють
угорськими мовами угро-фiнськоi групи. У IV ст. прийшли в €вро-
пу разом iз ryнами.

Фракiйцi - загzчIьна назва групи iндоевропейських племен, якi
за стародавнiх часiв населяJIи пiвнiчний схiд Балканського пiво-
строва, а також пiвнiчний захiд Малоi Азii (гети, бесQи, одрiси, да-
ки, трiбали та iH.). Спочатку Ф. мешкали на територii аж до Адрi-
атичного моря, аrе бл. XIII ст. до н.д. були витiсненi на схй
iллiрiйцями. Займалися землеробством i скотарством (переважно
конярством), мали розвинутi гiрничорудну справу та обробку мета-
лiв, а також керамiчне виробництво. У перiод Великого переселен-
ня народiв Ф. змiшалися з iH. племенами i перетворилися в етнiчно

*
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неоднорiдну скJIадову пiд час формування сучасних народiв (бол-
гар, pyMyHiB та iH.).

Франки - численне германське плем'я, фактично союз кiлькох
дрiбних племен. Ф. уперше з'явилися в III ст. на р. Нижньому Рей-
Hi, потiм роздiлилися на двi частини: рiпуарськi Ф. оселились уз-
довж р. Середнього Рейну, а салiчнi Ф. - на р. Нижньому Рейнi.
OcTaHHi заснув:rли франкську державу, правителями якоi стали Ме-
ровiнги; за Хлодвiга (помер у 51l р.) вона досягла найбiльшоi мо-
гутностi; зi здобуттям Бургундii, Тюрiнгii та Баварii держава фран-
KiB icToTHo розширила кордони. Найбiльшi територiа-llьнi надбання
Ф. здiйсненi Карлом Великим. Пiсля cMepTi його сина Людовiка
Благочестивого держава Ф. назавжди роздiлилася Верденським до-
говором (8а3 р.) на схiдну (Нiмеччина) i захiдну (Франчiя) частини.



Перелiк iсторичних подiй,
повъзаних з готами

1б7-180 - перiод Маркоманських вiйн, у яких беругь }r.IacTb
сармати та германськl шемена.

l75 - Марк Аврелiй завдае сарматам поразки i розселяе варва-
piB на римських землях.

193 - похiд боспорського царя Савромата II проти скiфiв.
2l2 - едикт Карака:rли, яким провiнцiалiв прирiвняно до рим-

ських громадян.
Zl3 - Каракалла розбивае германцiв у Мезii, Фраrcit i,Щаrcit.

238 - перша згадка про готiв у Пiвнiчному Причорномор'i.
242 - готи беруть участь у походi iмператора Гордiана проти

персiв.
246 - iмператор Фiлiп перемагае карпiв, якi напали на римськi

землi. Готам вiдмовлено у стипендii.
248 - король Острогота нападае на Мезiю i Фракiю.
249 - набiг готiв, тайфа_rriв та iнших шемен на Балкани,
250 - вiйна готiв з гепйами.
25| - набiг готiв пiд проводом вождя Книви. Загибель iмпера-

тора.Щецiя.
251-252 - розгром м. ThHaic.
253 - готи, борани, карпи, уругyr{ди вторглися на Ба;lкани та в

Iталiю.
254 - перший похiд боранiв i готiв з використанням боспорсь-

кого флоту.
255 - другий похiд боранiв i готiв. Узяття м. ПiTiyHT та фапе-

зуrц.
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257-58 - новий набiг готiв. У Боспорському царствi тимчасово
припинено карбування монет.

262-26З - готи грабують узбережжя Малоi Азii.
264 - готи напuци на Каппадокiю. У полон узято родичiв май-

бутнього епископа Ульфiлu,
266 - готи спустошують Вiфiнiю.
266-267 - герули та готи пограбува_гlи узбережжя фецii.
268 - Галлiен перемагае готiв при м. Haicc.
269 - комбiнований - сухопуrний i морський - похй готiв, ге-

рулiв та iнших племен; спроба переселитися на Балканський пiво-
cTpiB. Флот знищено бурею.

270 - Клавдiй розбив готiв при м. Haicc. Незабаром BiH помер у
Сирii.

274 - Аврелiан зrrлишив провiнцiю Дакiю. Римлян виселено з
територii провiнцii, яку вiп"цано тайфалам i готам.

284 - iмператором стае ,Щ,iоклеmiан. У Римськiй iмперii розпоча-
то перiод реформ, започатковано тетрархiю.

29l - тервiнги й тайфали воюють проти вандалiв i гепйiв.
311 - едикти Лiцuнiяi Консmонmuнапро припинення переслiду-

вання християн.
3Z3 - вторгнення ioTiB у Фракiю. IM завдано поразки вйськами

Консmанmuна. Iliподii спричиrulють конфлirсг Ко нсmанmuна з Лiцuнiем.
324 - зiткнення Лiцuнiя i Консmанmuна. Тоти входять до складу

армiй обох iмператорiв. Константин стае одноосiбним iмператором
Римськоi iмперii. Кiнець TeTpapxii.

325 - перший Вселенський собор у м. Нiкея. Засудження apiaH-
ства як epeci. Готський €пископ Ъофiл ставить свiй пiдпис пИ pi-
шеннями Собору.

328 - спорудr(ення кам'яного мосту через р. Дунай.
330 - столицю Iмперii перенесено в м, Константинополь. Готи

беругь участь у будiвництвi MicTa.
332 - Констанцiй розбивае готiв, якi напали на capMaTiB. Кон-

сmанmuн укJIадае з готами феодус.
334 - вiйна вестготiв Геберiха з ва}цалами Вiзuмuра,
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341 - Ульфiла стае епископом.
341-347 - MicioHepcbKa дiяльнiстъ Ульфiли в Готii.
341-349 - гонiння на християн з боку Дmанарiха. Ульфiла веде

готiв-християн у Фракiю.
3б4 - прихiд до влади iмператора Валенmа.
З64 - заколот Прокопiя. Готи беруль участь у заколотi на боцi

Прокопiя.
367 - перший похiд Валенmа проти rотiв Дmанорiха.
3б9 - новий тлоxjд Валенmа на готiв. Змiна умов феодуса.
3б9-375 - навччIа гунiв, розгром аланiв. Германарiх заподiяв со-

бi смерть. Дmонарiх вiдступив у Карпати. Пiсля загибелi Вiнimарiя
остготiв очолили Алаmей i Сафр аrc, вестготiв - Фр imieep н.

З76 - частина вестготiв разом iз князем Фрimizерном пересе-
ляеться за р. Дунай. .Що них приеднуються остготи, очолюванi Ала-
пеем i Сафраком.

378 - повстання готiв, битва пц м. Дdрiанополь. Загибель iмпе-
ратора Воленmа,

379 - початок правлiння ФеоOосiя I.
380 - АлаmейiСафраrc стають федератами фацiана й отримують

землi в Паннонii.
381 - Вселенський собор у м. Константинополь. Засудкення

apiaHcTBa. Смерть Ульфiлu.
382 - вигнання Дmанарiха з Придунав'я. Його приiзд у м. Кон-

стантинополь. Смерть i похорон ATaHapixa.
391 - Дларiх ста€ королем вестготЬ.
395 - смерть ФеоOосiя L
395 - наскок ryHiB на Ба-пкани. Готи,Цtарiха вимагають нових

земель для поселення.
399-400 - Заколот готiв у м. Константинополь. Придушення

заколоту.
401 - ,4ларiх прагне осiсти в Iталii.
402 -,Царiх розгро]\{лений в Iталii.
40б - 400 тис. остготiв Радагаста вторглися в Iталiю. Розгромле-

нiсmuлiхоном-

*
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408 - АларiхiзДmаульфомруlлили на Iталiю. Перша облога Рима.
410 - Аларiх розграбував Рим. Роман Дmаульфа з Галлою Пла-

цидiею, донькою Феоdосiя. Смерть Аларiха. Атаульф - король вест-
готiв.

4ll - загибель Дmоульфа.
445 - Дmmiла ста€ единовладним королем гунiв.
446 - римляни та вестготи воюють проти cBeBiB в Iспанii. Укла-

даеться мирний договiр. Частина вестготiв оселилася в районi
м. Сарагоса.

45l - битва на Каталаунських rrолях. Загибель готського коро-
ля TeoOopuOa. Його син TbpucMyHd повертаеться в м. Тулузу.

453-466 - правлiння готського короля Ъодорида II.
455 - плюндрування Рима вандzчIами,
455 - битва коло р. Недао. Готськi вождi Валалluр, BidiMup i Tiy-

deMup здобувають для свого народу Паннонiю.
459 - TeoOopixa, сина TiydeMupa, виряDкено заручником до Вiзаrrгii.
469 - смерть Валамuра; повернення TboOopixa з м. Константи-

нополь.
474 - спiльнi походи Тiуdелluра i TboOopixa. Смерть Тiудемира,

обрання королем Ъодорiха. Конфлiкт Ъодорiха, сина Тiудемира, з
TboOopixotп Сmрабоном. фагiчна загибель Страбона.

476 - Одоакр захопив владу в Iталii.
485 - народився Йорdан.
487-507 - король вестготiв Аларiх II намагасться захопити зе-

млi в Iспанii та обороняти Тулузьке королiвство вiд франкiв.
488 - iмператор Зенон посила€ TeoOopixa вйвоювати Iталiю.
493 - kodopix убивае Одоакра i засновуе в Iталii державу готiв.
507 - битва пiд м. Вуйс, загибель Аларiха II. Вестготи переселя-

ються в Iспанiю.
511 - королем вестготiв стае Дмаларlх, онук TboOopixa. Фор-

MzIJ,IbHo Ъодорiх - король ycix готiв.
515 - народження Дmаларiхd, внука та спадко€мця TboOopixa.
525 - убивство ДмалафрiOu - дочки Teodopixa при дворi короля

вандалiв. Страта Боецiя та CiMMaxa.
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526 - смерть TboOopixa,
531 - загибель Амаларiха.
534 - смерть Дmанарiха. Правлiння,Ы(иасунmu )дочки kodopiM.
535 - засланняДмаласунmu та ii вбивство.
53б-537 - франrоr захоIIлюють Прованс; вiзантiйськi вiйська ви-

садкуються в Iталii. Вiтiгiс - король остготiв - бере Рим в облоry.
539-540 - Велiзарй зzжошюе м. Равенну.
541-552 - Тотiла (племiнник Теудеса) - король ocTToTiB.
546 - ТЬтiла здобувае Рим.
550 - Велiзарй звiльняе Рим, але Тотiла знову йою здобувае.
551 - ЙорОан пише <.Гетику>.

552 - битъа при Буста Гаrшорум, загибель Тотiли. Королем стае
Ъйя. Битва при Монс-Лактрiус. Поразка готiв.

552 - столиця BecTToTcbKoi держави - м. Толедо.
581 - перша поява хозарiв у Криму.
58б-601 - правлiння вестготськоIо KopoJбI Рiкареда в м. Толедо.
703-704 - заслання повzIпеЕого iмператора Юстинiана II у

Херсонес. Його втеча до хозарiв з допомогою готiв краiни.Щорi.
7ll - вторгненшI арабiв до Iспанii. У вестготiв зzlлишаються за-

хiдна частина Ърракони i Септиманiя.
755 - Йоанна Готського рукоположено епископом lберii.
787 - повстання Йоанна Готського. Хозарський гарнiзон виг-

нано з Дорi. ПридушенIuI повстаннrI; Йоанна Готською взято в по-
лон. його втеча з полону.

79l - смерть Йоанна Готського.
820-823 - повстzшня Томи Слов'янина в Малй Азii, у якому

беРугь }л{асть, зокрема, й готи.
963 - за свiдченнями <<Записки готського топарха>, вiдряджено

посоJьство до киiЬського князя Святослава.
9б8-9б9 - Святослав розгромив Хозарiю.
1055 - поява половцiв.
1185 - похiд князя Iгоря проти половцiв.
l22З - битва на р. Кмка.
1238 - HaBEuIa орди Батия.

*
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1373 - Мамай узяв в облогу Манryп - м. Теодоро.
1380 - Куликовська битва, в якiй готи нiбито брали участь на

боцi Мамая.
139б - iepoMoHax Матвiй вiдвцуе Мангуп i стае свйком його за-

пустiння.
1399 - посольство з Мангупа до московського князя Василiя I.
1403-1475 - роки незiulежностi Готського князiвства в Криму.
1403-1434 - у Мангупi править Алексiй I.
1433-14З5 - конфлiкт готiв iз генуезцями через м. Чембалло

(нинi - Балактlава).
1453 - Вiзантiю захопили турки.
1475 - турки здобули i розгромили Манryп. Члени князiвськоi

родини доправленi у м. Стамбул i страченi.
15б0 - посол австрiйського iмператора Ож'е де Бюзбек зустрiв

у м, Стамбул двох людей з Криму, один iз яких знав готську мову.
1779 - завоювання Тhвриди Росiею.
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М.: Терра, 2003.
Хаецrcая Д. Атаульф и другие. Готский для всех / Е. Хаецкая,

В. Беньковский. - Публ. Ha:lib.ru.
Элuаdе М. От Залмоксиса до Чингисхана // Кодры. - 1991. - ]\Ь7.

Яковенrcо Н. Нарис icTopii Украiни з найдавнiших часiв до кiнця
ХиII ст. - К., 1997.

*



Варто вiдвhати

Чернiеiвськuй iсmорuчнай музей iJп. В. В. Тарновсько?о
14006, м.Чернiгiв, вул. Горького, 4. Ъл.:8 -04622 7 2650

Харкiвсьrcuй iсmорuчнuй tпузеil
б1003, м. XapKiB, вул. Унiверситетська, 5. Ъл.:8-0572 2З2094,
|27348.

Полmавсьrcаrt rcраезнавчuй музей
36020, м. Полтава, пл. Ленiна, 2. Ъл.:8-05з22 742з4.

Жutпомuр с ысаil кр а е з н авцuil лtу зей
10014, м, Житомир, Замкова rrл., 1. Тел.:8-0412 379587.

Рiвнепсьrcай rcраезнавчай музей
33000, м. PiBHe, вул. Щрагоманова, 19. Тел.:8-0З622 67580.

Мulеолаiв сьtсuй rcраезнавчай музей
54001, м, Миколаiв, вул. Щекабристiв,32. Ъл.:8-0512 З7З459.

Iсmораrcо-археолоеiчнаil заповiOпuк <Ольвiя>

(Нацiонмьна ак4демiя наук Украiни)
57 540, Очакiвський район, с, Паругин е. Тел.:922453.

Oilecblcaй rcр аезнавчай музей
65026, м. одеса, вул. Гаванна, 4. Тел. :8- 0482 228490, 255202,

ОOе cbleail археоло еiчпаrt музей
(Нацiональна академiя наук Украiни)
65026, м. Одеса, вул. Ланжеронiвська, 4. Ъл. : 8-0482 249255,



Варто вiдвiдсlм

,Щонещькай rcра€знавцuй музей
8З048, м. Донецьк, вул. Челюскiнцiв, 189а. Ъл.:8-0622 55з474.

Нацiональнuй заповidнак <rХорmаup>

690|7, м. Запорilкжя, вул. Б. Хмельницького, 26.
Ъл. :8-6 12 527 2з4, 525 188.

3 апорiзькuй rclл аезнавчай музей
69600, м. ЗапорЬш<я, вул. Чекiстiв,29.

Мелimопольськurt rcравнавчай музей
72З|5, м. Мелiтополь, вул. К.Маркса, 18. Ъл.:8-06142 42505,
6887 1.

Icmopatco - орхеолоеiчнай музей iапов idнаrc << Kolп' яна Iilо ?ала>

723\5, м. Мелiтополь, Головпоштамт, а/с З5.
Ъл. :8-06 142 7 7 260, 97 660,

Вiннацькuй rcраезнавцuй Jпузеil
21100, м. Вiнниця, пл. Музейна, 1. Ъл.:353019.
http ://www.museum.yn.ua

Крамсьrcаil rcраезнавчuil мwеil
Сiмферополь, вул. Гоголя, 14

,Щержавнай iсmораlео-rcульmурнuй заповiOпutе в м. Керч
м. Керч, вул. Свердлова,7

Керченськай iсmораrcо - археолоеiчнаil мwей
м. Керч, с. Аджимушкай

Форmечр <Чембало> (Балаlелава)

Плаmо Манеуп

Як добратися:
[з Бахчисарая автобусом Бахчисарай - Залiсне до Ман1чпа.



& Ю. Гцплко. Омрiяна краiнадiтей Одина

Iз Сiмферополя автобусом Сiмферополь - Бахчисарай - За-пi-

сне до Мангупа.
Автобусом Сiмферополь - Рiдне до Мангупа.
Елекгричкою можна доiхати до ст. Сирень, далi дорогою на

Красний Мак i, пройшовши його, на с. Залiсне. Вй ст. Сирень до
с. Залiсного можна також добратися попуткою або автобусом. .Щалi
пiшки 1,5 км.

Автобусом Севастополь - Багата Ущелина можна доiхати пря-
мо до Мангупу або ж автобусом Севастополь - Ърнiвка до с. Тёр-
HiBKa (рейсовi автобуси ходять з 5 км в м. Севастополi, перший о
7.30 ранку). ВИ Ърнiвки - 3 км вперед, дорогою на Красний Мак.

Iз Ялти можна доiхати автобусом Ялта-Бахчисарай (через Тер-
HiBKy, За;liсне), Не перегlлутайте автобус, оскiльки е ще Ялта-Бах-
чисарай через Сiмферополь, BiH Вам не пiдходить!

Iсmорачно -rcульmурнuй заповiOнuк << Taшaio>

З4672З, хугiр Недвиговка, М'ясниковський район, Ростовська
обл., Музей-заповiдник <<TaHaic>.

ТЬл.: (86З-249) 2-02-49, 2-02-48
Можна доrхати примiською електричкою (мiж Ростовом i Th-

ганрогом) або ж автобусом по шосе Ростов - Марiуполь.



Читайте в cepiT к|,|ggiдома YKpaiHa>
Кульчuцькuй С. В, Голодомор 19З2-|9ЗЗ рр. в YKpaiHi як гено-

цид - 
шляхи усвщо1!lлення.

Вечерськuй В. В. YKpaiHcbKi дерев'янi храми.
Вечерськuй Д. В. Гетьманськi столицi Украiни.
Вечерськuй Д. В. YKpaiHcbKi монастирi.
Вidейко М. Ю. Шляхами трипiльського cBiTy,

Сmепанчуrc В. Льодовики, мамонти, та первiснi люди: YKpaiHa
мiльйон poKiB Tolt1,o.

Горовuй Д. В. Перший iконописець Киiвськоi Pyci - Алiпiй.
Казанцева Л. В., Кuслюк В. Киiвське BiKHo у BcecBiT (сторiнки

icTopii розвитку acTpoHoMii в YKpaiHi).
Лuпа К. Д. Пш захистом MypiB. З icTopii yKpaiHcbKoi фортифiка-

цii Х-ХИI ст.
€льнuков I,LВ. Зо-цотоординськi часи на украiнських земJIях.
Чумiб Г. Д. Козацьке корiння Миколи Гоголя (до 200-рiччя вц

дня народження пIlсьменника).
Чумiб Z. В. Ш-пях до Полтави. YKpaiHa i Росiя за доби гетьмана

Мазепи.
Кульчuцькuй С, В. Креvль i YKpaiHa (1917-1940).
Олеz СuOор-Гiбелuнdа. Украiнцi на Венецiйськiй Бiеннале: 100

poKiB присугностi.
Бурdо fi Б. Сакральний cBiT забутоi цивiлiзацii (фипiлля).
Каеамлuк С. Свiтло лlховностi й культури. (З icTopii дlховнол

дiяльностi Киево - Печерськоi лаври ХИI-ХИII ст. ).
Лuпа К.,4. Величне тло для подвигiв. ApxiTeKTypa улiтературi та

фольклорiХИ-ХИII ст.
Коmляр М. Ф. Военне мистецтво Щавньоi Pyci.
Вidейко М., Коm С. Наукова спадщина Олега Ольжича.
Сmанiслав Цалuк, Пuлuп Селizей. Таемницi письменницьких

шу)спяд.



Наусов о -популяр не в ud а н м

Гл}тlко Юрiй Володимирович

Омрiяна Kpaiнa дiтей Одина

ГоловпuйреOакmор Е. I. Слюсаренко
Головнuй rydоllснuк В. В. Кузнецов

Здано до набору 16.04.07. Пiдгшлсано до друсу 01.08.08.
Формат бOх84/16. Гарнiтура Ньютон. .Щрук офсетний. Папiр офсетний.

Ум. друк.арк. 12,09 + вкл. 0,93. Ум. фарбо-вiдб. 16,28.
Обл.-в1.1д. арк. 11,15 + вкll. 0,93. Тйрu< 3000 прlшrr. Вид Ns ll0. Зам. Ng 8-0808.

ЮВ <Iнформацйно-ана.пiти.пrа агенцiя sНаш час>
01054, м. КиiЬ, вул. ПавлЬська, 17, оф. 81.

Ъл. /факс : 8 (0zИ) 569 - l 0-74, електронна адреса: iаа_па5h_сhаs@чkг.пеt
иMrr.nash-chas.com.ua

СвЦоцтво про внесенrrя до Державного реестру суб'екгiв влцавничоi справи
ДК N9 2086 вй 3 rпотого 2005 року

Вiддруковано
ВАТ oXapKiBcbKa книжкова фабрика "fлобус">

бl0l2, м. XapKiB, вул. Енгельса, 1l.



Срiбнi фiбули, виготов,rенi у Криьlськiй ГоriТ

Золота дiадемrа - зразки гунського поjтlхроl\,Iного ст1,1-п ю

у Кришrськiй Готir



остготський шолом

Сучасний виfляд легендарноi готськоТ землi Ойюм пiвденна Украiна



CTopiHKa зi <Срiбного кодекса)> Ульфiли



Зо-llотi Bttptlбtr вельбарсьl<.оi та cirpпttlTcbKOl K)r-xbTyp



Срiбнi пряхки поясiв, прикрашенi гравiйованилrи вiзерунками,
знайденi в жiночих похованнях. Кримська Готiя

Палац Теодорiха. Мозаiка в базилiцi Сант-Аполлiнаре Нуово в PaBeHHi



Колона Феолосiя у
константинополi.

Зображено особисту
охорону - готlв

Ри мська N,toHeTa

iз зобрахенням
Феодосiя

Блюдо, на яко]\Iу зображено Феодосtя в ролl покровителrl християнства



Кримське ханство
Генуозьоькi колонiТ

Кнiзiвство Феодора

Карта Криму з позначенням rотського князiвства Феодора
та його оточення в Хv ст.

r

Залишки споруд князiвства Феолора на гIлато Мангуп у Kpt{My



Ювелiрнi вироби гунiв (lrрикраси KiHcbKoi вузли виготовленi в

Боспорi). Зразки гунського полirроьtного стилю. IV V сl,.



Пряхки з бронзи з позолотою, що носили на поясах сорочок
везиготськi вiйськовi вождi на поLlатку vl сто-пiття



Застiбка iз золота з гранатами у формi орла (олин з улюблених
мотивiв готiв), виготовлена наприкiнчi Vll столiтт.яl на територii

теперlшньоi IспанiТ



Зображення везиготського пiшого BoiHa у повноN,ту облалунку
(сере:l HboBi.l на пri н iатtора)
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l(оро,lь iспанських ве:]Llготit] Леовt,rгi-lt ьд Vl cTpa,tyc бунтi lзного вzlссt]ла

рiзьблсння зi с.цоll()tsот KiclKll tlat гробн14цi (XI столiття. lсrlанiя)



Фрагl,лент наN,lистzl з l0 багатогранних бусин з гранатаN{и. Нztltежало
знатнiй готськiй жiнцi. Знайденсl на околицях ольвij' в ykpaiHi



Герпtанська фiбула iз зо.цота i срiб-па з гранатаNl и. виготоt]]tена )/

Vll cTo,1iTri рейнськиь,l lовелiроьt Вiгсрiгоп,r для кнrl)l(ни Уффiли



Золотий хрест з дорогоцiнним камtiнняlt, що крiпився ло обода
корони везиготського коро,rя. Знайдений у королiвськоп,lу скарбi

(VI l столiття, Iспанiя)



Шслро пpll крашена дорогоtliнностя,\lи золота пластl.{на - налобник
коня одного з гунських во)l(дlв
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