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Оповідаючи про початки готської історії, дослідники
вже традиційно посилаються на легенду, переказану
Йорданом у його “Гетиці”: за нею, готи з о.Скандза (су�
дячи з опису, розташованого десь у Південній Прибал�
тиці) на трьох кораблях перебралися на материк. Підко�
ривши ряд тутешніх племен, вони прямують до Північно�
го Причорномор’я, Скіфії, перемагають місцеве плем’я
спалів і заволодівають цією землею. Історики схильні
вважати, що батьківщиною готів була Скандинавія, і да�
тують згадані події першими століттями нової ери. Архе�
ологи нібито навіть знаходять сліди “готської навали”,
підводячи таким чином матеріальне підгрунтя під опов�
ідання Йордана, й ототожнюють з готами пам’ятки вель�
барської культури, яка на Волині та Поділлі змінює зуб�
рицькі та пізньозарубинецькі пам’ятки. Спираючись на
цю легенду, дослідники вже давно і майже одностайно
віднесли готів до народів германського кореня. Проте
це, очевидно, непорозуміння.

Концепція північного походження готів насправді не
настільки струнка й переконлива, як те може видатися
на перший погляд. Річ у тім, що свідчення Йордана
стоїть осібно у всій давній традиції: жоден із давніх ав�
торів, які залишили свідчення про готів, не підтверджує
північного походження готського народу. Навпаки, се�
ред давніх історіографів, як виявляється, переважає
зовсім інша версія походження готів, яка пов’язує їх із
давнім населенням Північного Причорномор’я. Сам
Йордан, до речі, відзначає цей момент. “Незрозуміло,
– пише він, – чому Йосиф, найправдивіший оповідач
анналів, який усюди дотримується правила істини і роз�
криває походження речей від самого їх початку, випус�
тив сказане нами про початки племені готів. Згадуючи
лише про коріння їхнє від Магога, він запевнює, що
звуться вони скіфами, і за плем’ям, і за ім’ям”. Заува�
жимо, що Йосиф Флавій (а саме про нього мовить Йор�
дан) – лише один з�поміж десятків давніх авторів, які
так чи інакше вказують на тотожність готів і скіфів.

Зв’язок готів зі скіфами у давній історіографії справді
досить відчутний: переважна більшість джерел пов’я�
зують і готів, і скіфів, із нащадками Магога, сина Яфета.
Прокопій повідомляє, що кімеріяни, або гунни, мешка�
ли по той бік Меотиди, а “по цей бік” жили готські наро�
ди, “що колись скіфами називались”. Стефан Візант�
ійський у своєму словнику називає “скіфським наро�
дом” герулів, а Йордан зараховує герулів (поряд із ост�
роготами й везеготами) до племен, які прибули зі
Скандії, тобто до готських племен. Сам Йордан у своїй
праці використовує назви готи й скіфи як синоніми і на�
зиває готів “скіфським народом”. І готи, і скіфи шану�
ють Ареса�Марса й поклоняються мечу. Ім’я готського
царя Гулареха при ближчому розгляді виявляється лише
видозміненим скіфським Колаксай (кула – “рід”, “на�
род”, ксай, кшай (лат. rex) – вождь, ватажок, цар, прави�
тель), що його мав родоначальник скіфського народу.
Сама назва скіфи (грец. скютай), враховуючи передачу
іншомовного д через т у грецькій мові, ймовірно, є лише
відозміною місц. су�гуди, де гуд//гут (як і в етнонімі готи)
– “бик”, “тур”. А візантійський письменник Сінкел пря�
мо зауважує, що “скіфи рідною мовою звуться готи(!)”.

Зауважимо: у даному разі для нас важливо навіть
не те, який погляд на походження готів вірний, а те,
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що давня історіографія містить іще одну, значно об�
грунтованішу версію походження готів. До того ж
жодних вагомих аргументів на підтримку північного
походження готів дослідники так і не запропонували,
і Йорданове свідчення й досі – фактично єдиний ар�
гумент, на якому тримається вся конструкція північно�
го походження готів. Тож зрозуміло, що варто лише
усумнитися в його свідченнях, як сама ця теорія втра�
чає будь�який грунт. Це свідчить щонайменше за те,
що твердження про північне походження готів було
висунуте свого часу надто поспішно. І нині є всі підста�
ви вважати “готське питання” відкритим.

Наведені вище аргументи тотожності готів і скіфів
доповнюють інші цікаві свідчення давніх авторів. Бан�
герт та Адам Бременський зараховують готські на�
роди гепідів і вандалів до слов’ян,1  а Феофілакт Сімо�
катта прямо ототожнює готів із слов’янами.2  Мавро
Орбіні серед назв, які колись мали слов’яни, наво�
дить назви практично всіх готських народів – вандалів,
бургундіонів, готів, остроготів, візіготів, гепідів, ге�
рулів…3  Посилаючись (і цитуючи) десятки свідчень
давніх авторів (серед них і зовсім нам невідомих),
Орбіні практично не залишає сумніву у тотожності
готів та слов’ян, а наведений ним словник вандальсь�
ких (готських) слів та їхніх слов’янських відповідників
відразу ж знімає всі питання про неслов’янство готів.
Амміан Марцеллін назв везеготи та остроготи не знає
взагалі, а називає їх відповідно тервінгами (“лісові
люди”, пор. древляни) та гревтунгами (“степові
люди”, пор. поляни). А Прокопій, оповідаючи про
вандалів, зазначає, що одне [з їхніх племен] у пере�
кладі з грецької називається “чорні клобуки”.

Під “чорними клобуками” у пізніші часи дослідники
розуміють степове населення околиць Київської Русі,
зокрема половців. Характерно, що зв’язок готів із по�
ловцями, на перший погляд неймовірний, несподіва�
но отримує досить солідне історичне підкріплення. Так,
польська історія стверджує, що саме половці були на�
щадками готів.4  О.І.Рігельман, оповідаючи про козаків,
зазначає, що “половці від готфського народу (готів), а
готфи від цимбрів (кімерійців – С.Н.) пішли”. Про радість
готів з приводу половецької перемоги 1185 року гово�
рить і “Слово о полку Ігоревім”. Акад. Б.О.Рибаков, один
із дослідників “Слова”, у зв’язку з цим звернув увагу на
один з уривків пам’ятки, де мовиться, що “…красные
девы готские, звоня русским златом, поют время Бу�
сово, лелеют месть Шаруканю”. Аналізуючи цей ури�
вок, дослідник зауважив той факт, що автор “Слова” див�
ним чином пов’язав поразку князя Ігоря (ХІІ ст.) із поло�
ном половецького князя Шарукана (ХІ ст.) та набагато
давнішою (ІV ст.) історією з антським князем Бусом (Бо�
жем), розіп’ятим готським царем Вінітарієм разом із

1 “По різних же місцях венеди, або вандали різно назива�
лись, наприклад поморяни, або померани, лебузи, гавелани,
гевелди або гевелли, гепіди(!), цирципани, кішини, редареї,
толеіси, варії, герули(!), верлі, обортіти (обдоріти), полаби,
вагри, рани, лінгони, сораби або серби, ухри та укри, далменці”.

2 “Гети або, що те саме, полчища слов’ян”.
3 “Називалися вони вандали, бургундіони, готи, остроготи,

візіготи, гепіди, гети, алани, верли або герули, авари, скіри,
гіри, меланхлени, бастарни, певкіни, даки, шведи, нормани,
фенни або фінни, укри або ункрани, маркомани, квади, фракійці
та іллірійці. Усі вони були слов’янами і мали одну мову”.

4 “Polowcy byli drapieїni ludzie, wyrodkowie od Gottow”
(“Chronika tho iesth historya Swiata, Krakуw, 1564.).
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своїми синами та сімдесятьма старійшинами. “Вихо�
дить, – пише Б.О.Рибаков, – за полон Буса готами руси
відомстили у 1068 р. полоном половецького князя Ша�
рукана, а за останній половці помстилися вже у 1185 р.,
коли чотири руських князі опинилися у половецьких
вежах”. Отже, в очах автора “Слова” гріх готів мали спо�
кутувати саме половці, і це видавалося йому абсолют�
но нормальним. А це змушує ще раз замислитися про
можливий зв’язок готів із половцями.

Саме із половцями, до речі, ряд середньовічних ав�
торів (Кромер, Щербатов, Любенський, Соліньяк) по�
в’язували виникнення козацтва. Цікаво, що самі козаки,
як виявляється, чудово усвідомлювали свій зв’язок із го�
тами. Самійло Величко у “Літописі” наводить цікаві ряд�
ки з універсала Богдана Хмельницкого: “Коли давній Рим,
який можна назвати матір’ю всіх європейських міст, во�
лодів численними державами й пишався 645�тисячним
військом, а його набагато менше військо войовничих
русів із Ругії на чолі з князем їх Одонацором 470 року зво�
ювало і 14 років ним володіло, то нам тепер, як і тим давнім
русам, предкам нашим(!), хто заборонить воїнство і при�
меншить відвагу лицарську?” Йдеться про готського вож�
дя Одоакра, який на чолі готів 5 вересня 476 року скинув
останнього імператора римської імперії Ромула Авгус�
тула і таким чином поклав кінець Західній Римській імперії.
Виходить, іще 1648 року, через більш ніж тисячоліття
після згадуваних подій, українські козаки вважали Одо�
акра та його русів своїми предками! Ця традиція була
настільки сильною, що коли 1657 року Богдан Хмель�
ницький помер, Самійло Зірка, генеральний писар За�
порозького війська, біля його труни казав: “Милий вож�
дю! Давній руський Одонацере!” Чим вочевидь підкрес�
лював “готський слід” у козацькій історії.

Равин Петах’я описував цікавий звичай побратим�
ства, поширений у половців: половець проколював собі
голкою пальця і давав смоктати кров тому, кого він оби�
рав собі в постійні супутники і друзі, після чого той ста�
вав для нього немов власною кров’ю і тілом.5  До цього
додається і той показовий факт, що половецькі князі
носили пасмо волосся на лівому боці голови. Угорсь�
кий монах, що побував у Тмуторакані у ХІІІ ст., описуючи
місцеве населення, оповідав, що “всі чоловіки тут го�
лять голови… за винятком благородних, які на знак свого
благородства над лівим вухом залишають трохи волос�
ся, причому вся інша голова поголена”. Пригадується
опис Львом Дияконом київського князя Святослава:
“Голова у нього була поголена, лише на одному боці її
висіло пасмо волосся, що означало знатність роду”.
Деякі дослідники вже висловлювали припущення про
те, що цей звичай Святослав міг перейняти саме у по�
ловців. Проте таке припущення відразу ж наштовхува�
лося на, здавалося б, нездоланну перепону: у часи, коли
Святослав носив свого чуба, половців ще взагалі не
мало бути у причорноморських степах…

Чи, може, все ж були? Принаймні, при дворі киї�
вського князя Володимира Великого, коли він іще був
язичником, а саме 980 року, згадується його лікар –
половець на ім’я Смера.6  Його Володимир начебто
послав у грецькі краї вивчати віри й норови, і той на�
писав Володимиру листа, у якому виконував доручен�
ня князя, і цей лист зберігся. Така діяльність Володи�
мира нам справді відома, проте перебування по�
ловців на Русі у Х ст., та ще й на службі у князя, ажніяк
не узгоджувалось із офіційною версією вітчизняної
історії. А відтак і сам лист було було визнано підроб�
кою, нібито виконаною на замовлення одного із цер�
ковних орденів. Щоправда, не зовсім зрозуміло, на�
віщо ж тоді в підробному листі, який претендував на
справжній, згадувати половця за часів Володимира?

Невже для того, аби легко здогадатися, що це підроб�
ка? А може лист справжній, і в Х ст. половці вже були
на Русі? А як щодо більш раннього часу?

Про значно раніше перебування половців на Русі
мали б свідчити й десятки тисяч кам’яних баб у причор�
номорських степах, що стояли тут аж до ХVІІ ст. Така ве�
личезна кількість цих кам’яних скульптур мала б, природ�
но, викликати думку про тривалу історію половецького
етносу на цих землях. М.І.Веселовський ще на початку
ХХ ст. рішуче стверджував, що вік більшості половецьких
баб набагато старший, аніж прийнято вважати, і відно�
сив початок їх появи до кінця VІ ст.7  Не вдаючись у диску�
сію з цього приводу (адже визнання зв’язку половців із
готами, безперечно, дасть можливість опустити цю
планку набагато нижче), відзначимо один момент. Деякі
атрибути цих скульптурних зображень – вигнуту шаблю,
лук, сагайдак зі стрілами, музичний інструмент, чашу –
дослідники бачать у народних зображеннях Козака Ма�
мая. Що ще раз змушує згадати дослідників, які, говоря�
чи про виникнення козацтва, згадували ім’я половців.

Добре відомо, що козаки широко користувалися так
званим табором – ланцюгом зв’язаних між собою возів.
В облаштуванні таких таборів вони, за свідченням сучас�
ника, виявили себе неперевершеними майстрами.8

“Дивувався не один інженер трудам та винахідливості
грубого хлопа, – каже хроніст Симон Окольський після
битви 1638 року козаків з поляками на Усть�Старці.9  От
тільки питання про те, звідки в козаків цей спосіб оборо�
ни, досі вважається відкритим. Характерно, що подібну
тактику використовували й половці. “Навчені не з книг, а
за звичаєм батьків”, за висловом Анни Комніни,10  по�
ловці, коли їм протистояли ворожі сили, яких не сподіва�
лися перемогти, влаштовували рухомі укріплення. “Вони
ставили в коло свої вози, покривали їх бичачими шкіра�
ми, садовили на них дружин та дітей, і відбивали присту�
пи. Важко було подолати ці перешкоди; великих втрат
коштувало розбити вози й проникнути всередину цього
оригінального укріплення. Коли ворог вирішував взяти їх
в облогу, вони дещо видозмінювали спосіб захисту: тро�
хи розсували вози і робили між ними звивисті проходи.
З проходів несподівано виносились їхні загони, напада�
ли на ворога і знову ховалися всередині кола”.

Зауважимо, що цей військовий прийом чудово зна�
ли й готи, а гунський князь Аттила уникнув розгрому під
час знаменитої “битви народів” на Каталаунських полях
(V ст.), саме завдяки такому табору з возів. А ще раніше
Діодор, описуючи політичні події Боспорської держави
середини І тис. до н.е., мовить про аналогічний тактич�
ний маневр боспорського царя Евмела з боспорської
династії Спартокідів,11  який обгородив табір возами і “за
скіфським звичаєм”(!) сам став посеред цього кола. Саме
до такого колового способу ведення бойових дій, що
давав змогу оборонятися від ворога з усіх боків, не раз
вдавалися і полководці під час 18�денної війни між пан�
давами та кауравами, описаній у “Махабгараті”.

Наведені свідчення різного роду зв’язків готів зі
скіфами, слов’янами, половцями, козаками, здавало�
ся б, майже не лишають сумніву у місцевому (приазовсь�
кому) походженні готів. І все ж твердження дослідників
про германське коріння готів, підкріплене авторитетом

5 Раввін Петах’я. От.3. 1858. ч.СХХІ
6 Малишевский И. Подложное письмо половца Ивана

Смеры. – К., 1888.

7 Веселовский Н.И. Современное состояние вопроса о ка�
менных бабах или балбалах // ЗООИД, Т.32, 1915. С.408�444.

8 Записки о Хотинской войне Якова Собеского: черн. губ.
вед., 1849.

9 Польско�казацкая война: Отечественные записки. 1864,
ІХ, 525.

10 Анна Комніна. Stritter. Memoriae populorum, ІІІ, 862�863.
11 Принагідно зазначимо, що боспорську царську динас�

тію Спартокідів більшість дослідників схильні пов’язувати із
сіндами, меотським народом, імовірними нащадками
кімерійців. Зауважимо, що сінди, як і половці, відзначилися
тим, що ставили у причорноморських степах кам’яні баби.
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Йордана, все ж якось стримує від занадто поспішних
висновків. Щоб розвіяти цю плутанину, лишається звер�
нутися безпосередньо до тексту Йордана. І виявляєть�
ся, що саме Йордан, ім’ям якого найчастіше оперують
прихильники германського походження готів, якраз і
не залишає сумнівів у тому, що об’єкт його уваги – місце�
вий народ, відомий у Північному Причорномор’ї задов�
го до нової ери. Щоправда, під дещо іншим ім’ям – гети.
Власне, й сам твір Йордана має назву “Про походжен�
ня та діяння гетів”, а простіше – “Гетика”. У своїй праці
Йордан доносить до сучасників свідчення про ті далекі
події гетської історії, які сходять щонайменше до ІІ тис.
до н.е. і на кілька століть передують Троянській війні. І
про участь гетів у самій Троянській війні. Гетів знають у
Давній Україні Геродот і Фукідід, гети фіксуються у зв’яз�
ку з постатями Олександра Македонського, Юлія Це�
заря, Овідія. Давність гетів у Північному Причорномор’ї
безсумнівна – і Йордан лише один із багатьох, хто дос�
теменно засвідчив це.

Виникає цілком природне запитання: якщо готи
настільки давні, то чому їхню появу у Причорномор’ї
історики відносять лише до початку нової ери, адже
жодне джерело, і насамперед(!) Йордан, не дають
підстав для такого висновку? Відповідь проста: такий
погляд на готську історію змусив би відмовитися від
концепії про їхнє германське походження. Виникле
протиріччя між історичним джерелом та історичною
концепцією історики “примирили” в “кращих тради�
ціях” історичної науки. Вони звинуватили Йордана у
помилці: той, мовляв, сплутав два різні народи, схожі
за назвою, тому й приписав готам�германцям істо�
рію місцевого народу – гетів. Відповідно було “вип�
равлено” й сам текст: із нього взяли початок про
північне походження готів, а ще все те, що хроноло�
гічно вкладалося в період після уявного готського “пе�
реселення” зі Скандинавії до Скіфії (перші століття
нової ери). Решта тексту (близько половини) відкида�
лася як така, що не має жодного стосунку до готів і є
історією гетів. А що історія гетів мало кого цікавила, то
без зайвих докорів сумління про неї просто забули.

Щоправда, лишалося незрозумілим: куди ж поділи�
ся самі гети, які упродовж тисячоліть населяли Північне
Причорномор’я і фіксувалися тут іще кілька десятиліть
тому? Адже Йордан ніде не повідомляє ні про зміну на�
роду, ні про те, що гетів завоювали, витіснили, винищи�
ли. Навіть більше: у Йордана жодного натяку, що гети й
готи – різні народи. Навпаки, для нього це назви�синон�
іми, що позначають один народ від давніх�давен і до су�
часних йому часів, правителі якого пов’язані династій�
ними узами, що не уривалися. Тотожність гетів і готів була
очевидною і для інших давніх істориків. Орозій повідом�
ляє: “ті, які недавно звалися гетами, тепер звуться гота�
ми”, а Ісидор Севільський зазначає: “давні автори нази�
вали готів частіше гетами, аніж готами”. Отож, як вияв�
ляється, немає жодних причин ділити один народ на два
народи, а потім штучно протиставляти їх один одному.

Що справді дивує, так це те, чому з�поміж двох
версій походження готів – досить міфічної, не до кінця
зрозумілої “північної”, наведеної лише в Йордана, та
цілком історичної місцевої, представленої в десятків
давніх авторів, історики обрали саме першу? Очевид�
но, тут йдеться зовсім не про авторитет Йордана як
історика: принаймні ніщо не завадило дослідникам
викреслити з його твору сотні свідчень, пояснивши
тим, що той, мовляв, “трохи наплутав”. А між тим на�
плутав зовсім не Йордан, а вкотре самі історики, які,
сприйнявши на віру (чи хибно зрозумівши) легендар�
ну оповідь про походження готів у Йордана, “змуси�
ли” готів іти зі Скандинавії до Причорномор’я – шлях,
який не повторив жоден народ за всю історію. Шлях,
сумнів у історичності якого виникає хоча б тому, що
нам невідомі ні причини, через які скандинавський
народ мав пройти три з половиною тисячі кілометрів
й опинитися у Північному Причорномор’ї, ні архео�

логічні свідчення такого пересування, ні історичні зга�
дування про цю подію. Дивовижно, але за повної без�
доказовості твердження про північну батьківщину
готів саме воно стало найбільш поширеним. Важко
навіть уявити, появу скількох історичних нісенітниць
зумовило таке “розв’язання” проблеми.

А між тим набагато логічнішим й природнішим є інше
пояснення. Йордан писав історію народу, здавна зна�
ного в Північному Причорномор’ї під мовно й історично
тотожними іменами – гети й готи. Писав, до речі, історію
свого народу, оскільки сам був за походженням гет, тож,
певно, краще за сучасних істориків знав, про що й про
кого писав. Судячи з Йорданової оповіді, історія гетів
вкрай складна, але й цікава водночас. З найдавніших часів
і упродовж усієї історії гети�готи (як і родинні їм кімерійці,
скіфи і фракійці) – давні насельники Північного Причор�
номор’я – були вагомим чинником у політичній історії
Європи й залишили згадки про себе в десятків давніх
авторів. Мине час – і чи то через напад гуннів, чи то з
інших причин частина готів залишить насиджені місця,
перейде Дунай, оселиться на Балканах і в Східній Європі,
з якими буде пов’язаний наступний етап їхньої історії.
Пройде ще трохи часу, і готи підуть ще далі на захід: за�
хоплять Італію, Рим, покладуть край Західній Римській
імперії, дійдуть до сучасних Франції та Іспанії, переправ�
ляться до Північної Африки, де під іменем вандалів утво�
рять Вандальське королівство. Втім, це лише одна гілка
готів. Інша, значно численніша, лишилася в Північному
Причорномор’ї і на Дунаї, відіграючи, як і в давні часи,
важливу роль в етнічній історії регіону. Саме з цими гота�
ми є вагомі підстави пов’язувати майбутніх половців,
саме в готсько�половецьку спадщину, ймовірно, сягає
корінням і такий феномен української культури, як украї�
нське козацтво – велика кількість фактів дає підстави го�
ворити про це досить певно.

Що ж до прибалтійських готів, то, на жаль, нам дос�
теменно невідома ні їхня роль в історії, ні те, у якому
зв’язку вони були з причорноморськими гетами�гота�
ми, ні навіть те, чи вони існували насправді. Так само мало
ми знаємо і про Йорданову Скандзу, дискусії про локал�
ізацію якої, як і про час переселення готів, точаться й
досі. Не вдаючись у подробиці, зауважимо, що тверд�
ження про тотожність Йорданової Скандзи із сучасною
Скандинавією розділяють далеко не всі дослідники. І
мають для цього певні підстави. Визначення Йорданом
Скандзи як “кузні народів”, погодьмося, якось не в’я�
жеться із роллю Скандинавії в етнічній історії Європи,
заселення якої, як засвідчують науковці, відбувалося з
півдня на північ, а не навпаки. У цьому контексті заслуго�
вує на увагу етимологія назви Скандинавія як “Нова Скан�
дія”, що може розглядатися як відбиття історичної пам’�
яті про якусь початкову, “стару” Скандію, розташовану,
ймовірно, південніше. Навіть якщо й наважитися на
підставі Йорданового оповідання говорити про Сканди�
навію як батьківщину готів, то датувати їхнє переселен�
ня початком нової ери немає жодних підстав, враховую�
чи те, що ім’я гетів�готів у Причорномор’ї фіксується ще
у зв’язку з історичними подіями ІІ тис. до н.е. А тому до�
водиться визнати, що твердження про германські на�
роди між Дністром і Доном – частково результат плута�
нини, а частково – плід фантазії дослідників.

Сталося так, що готів – один із найбільш яскравих
народів давньої історії – і, ймовірно, наших прямих
предків – історіографія практично викреслила з вітчиз�
няної історії, і нині ані уявлення про готів, ані та увага,
що приділяється їм науковцями, не відповідають тій
ролі й значенню, яку вони відігравали у давній історії. А
тим часом саме історія готів, за спостереженням
С.Лєсного, мов у фокусі, з’єднує у собі найважливіші
лінії історії Європи. І виявляється значною мірою виз�
начальною для розуміння багатьох проблем етнічної
історії Давньої України. Нині цілком очевидно, що без
розв’язання готської проблеми про успіхи у пізнанні
нашої давньої історії не може бути й мови.


