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АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА 

БІЛЕНЬКОГО

Від авт ора

Ідея написати книжку про Анахарсіса належить мо
єму вчителю — видатному українському ученому 
Андрію Олександровичу Білецькому (12.08.1911 — 
10.042995)' У цьому році виповнилося 90 років від 
дня його народження і 10 років, як  він завершив 
перший повний переклад українською мовою епо
хального давньогрецького твору «Історії в дев'яти 
книгах» Геродота. Після видання перекладу (Геро- 
дот.Історіїв дев'яти книгах.К:Наук, думка, 1993) 
А  О. Білецький мріяв написати монографію про 
Скіфію та скіфів за світобаченням і розумінням  
«батька історії». На жаль, ці задуми не здійснилися. 
Вчений вважав, що лиш е перекладач, обізнаний з 
давньою історією, культурою та етнографією,мо
же якнайкраще зрозуміти світогляд давньогрець
кого автора і його твір про еллінів і варварів, зокре
м а тих, що меш кали на теренах сучасноїУкраїни  —  

тодішньої Скіфії. Він був не лиш е енциклопедично 
обізнаним фахівцем з давньо- і новогрецької мов, іс
торії талітератури, а й енциклопедистому широ
кому розумінні цього слова, вільно володів кількома 
десятками мов, навіть в останні роки свого жит
тя продовжував вивчатирідкіснімови та перекла
дати давні написи, писати книжки про міф и Д ав- 
нього Сходу і мовознавство тощо.

Щодо ідеї написання праці про Анахарсіса, то 
вона виникла спонтанно під час т ихої суперечки 
стосовно імені й походження Анахарсіса. АО .Біле-
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цький вважав за можливе трохи видозмінити закінчення деяких 
грецьких імен у  своєму перекладі Геродотової «Історії» лиш е задля 
того, що їх, як  він сам відзначав, зручніше було відмінювати в укра
їнському тексті. Так, Анахарсіс ст авЛ нахарсій,зчимянезмогла 
погодитися. Правда, в примітках до«Історїі»він все-таки залишив 
традиційне ім'ямудреця.Я не згідна була із  тим, що, слідомза інши
ми перекладачами, він вважав його лиш е скіфом «ізроду владарів із 
еллінською освітою».

Однак моє власне бажання написати цю книжку виникло вже 
після того, коли я почала працювати над монографією «Видатні 
діячі елліно-скіфської епохи», які розглядалися в контексті греко- 
варварських політичних і культурних контактів і взаємовпливів. 
Виявилося, що серед цієї плеяди історичних осіб Анахарсісу нале
жить провідне місце і він заслуговував на те, щоб детальніше 
вивчити всі писемні свідчення про нього. Ця книжка мала вийти 
1997р , сіле з незалежних від автора і видавництва причин не була 
видрукувана. За час, що минув відтоді, опубліковано багато різних 
праць про еллінів і скіфів, але, здається, окремої книжки про Ана- 
харсіса так і не з'явилося.

Я багато чим завдячую професору А  О. Білецькому.Як і давньо
грецькі мудреці у  старості він мав феноменальну пам'ять і глибокі 
знання, ділився ними з учнями до кінця життя. Хай ця книжка про 
мудреця Анахарсіса буде скромною даниною його пам'яті. Разом з 
тим висловлюю найщирішу подяку всім, хто сприяв її виданню.

ПЕРЕДМОВА

Д о Скіфи після мандрів далеких Анахарсіс прибув,
Щоб її уродж енців навчат и ж иттю на еллінський лад. 
Та не встиг до кінця він сказат и тут м арні слова,
Як пернат а стріла в світ безсмертних його віднесла.

Діоген Лаертський

Відійшли в минуле багато народів, не залишивши 
після себе ні своєї назви, ні імені хоча б однієї люди
ни. Лише за залишками матеріальної діяльності, 
окремими пам’ятками мистецтва і релігії археологи 
мають змогу якоюсь мірою дослідити їхній спосіб 
життя і культуру. І все ж таки бували унікальні випад
ки, коли неписемний народ давав більш цивілізова
ному світові свого «сина людського», в якому немов 
би концентрувалася сила й розум того народу. Важ
ко сказати, ким визначено цей щасливий вибір: чи 
це доля землі, на якій він народився і виріс, чи тільки 
його власний «зоряний успіх».

Минають столі'ітя, а досвід, знання, відкриття і 
навіть окремі думки передаються із покоління в по
коління. Людство дорослішає і розумнішає, проте 
таємна сила — душа живого Космосу, як і окремої 
людини, залишається такою ж нерозгаданою. Муд
ра традиція зберігати в пам’яті імена славнозвісних 
людей — одне з чудес на землі.

Наче те листя на дереві — людські усі покоління:
Листя одне, обриваючи, вітер розносить, а інше — 
Клечанням свіжим ліси укриває з новою весною.
Так людські покоління — ці родяться, ті вже зникають, —

так ще на зорі нового світу (античної цивілізації) 
стверджував великий Гомер. У кожної людини, в які б 
часи вона не жила, своя доля, своє особливе ставлен
ня до життя і смерті, які творять у цьому світі вічний 
коловорот.

Якось один відомий філософ у довготривалій 
суперечці про суть безсмертя душі вигукнув: «Голов-
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не, щоб ім’я твоє не кануло в Лету одразу після смерті. Якщо через 
двісті триста років все ще будуть згадувати моє ім’я, то я — безсмер
тний!» За такого простого хронологічного розуміння безсмертя, 
безсмертя скіфського мудреця Анахарсіса обчислюється 2б-ма віка
ми. Ні руйнівні війни, ні загибель античної цивілізації, ні зникнення 
з історичної арени багатьох народів, ні інші численні лиха на землі 
не стерли з пам’яті ім’я славного уродженця нашої землі.

На початку VI ст. до Р. Хр. (Різдва Христового) молодий Анахар- 
сіс уперше зустрівся в Афінах з Солоном — видатним законодавцем, 
мислителем і поетом, якого згодом зарахували до групи Семи муд
реців. Щаслива доля подарувала Анахарсісу не лише цікаву зустріч, а 
й дружбу, близьке знайомство з еллінською культурою. Наділений 
природним розумом, життєдіяльний, допитливий, намагаючись 
про все дізнатися, побачити й зрозуміти, скіф стає скоро відомим у 
різних куточках Еллади своїм неординарним мисленням, критич
ним ставленням до життя і деяких звичок еллінів, зокрема п’янства. 
Його короткі, але влучні вислови (апофтегми) з тієї чи іншої нагоди, 
інколи іронічні, а то й наївні, передавались від одного письменника 
до іншого. Деякі з них вони записували в своїх творах.

Певна річ, сьогодні важко розібратися, що насправді було ним 
сказано, а що за нього домислили інші. Відійшли в далеке минуле ча
си небувалого розквіту еллінської культури, які породили велику 
кількість славетних філософів, поетів, істориків, художників. Серед 
них образ Анахарсіса, що стояв, як і всі грецькі мудреці, біля витоків 
культурного перевороту в Елладі, обріс легендарними подробиця
ми, які були характерні і для інших мислителів — його сучасників. 
Так починалось уславлення еллінами своїх наймудріших, з висловів 
яких зародився особливий розвиток думки і теоретичне осмислен
ня життя.

Близько семидесяти античних і ранньосередньовічних авторів, 
у тому числі такі знаменитості, як «батько історії» Геродот, філософи 
Платон і Арістотель, географ Страбон, при нагоді наводили сентен
ції Анахарсіса, розповідали про нього або згадували його ім’я. Ана
харсіса як літературного героя почали вивчати в школах Еллади піс
ля того, як уже через кілька століть хтось із поетів склав про нього 
вірші. Про це свідчить знахідка папірусного фрагмента із шкільного 
зошита III—II ст. до Р. Хр,, в якому зберігся початок вірша про його 
життя. Прагнення Анахарсіса до знань стало прикладом для дітей 
давньої Еллади. Не забули про скіфа і в нові часи. У 1790 р. француз 
Ф. Бартелеми видав у Парижі книжку «Подорож юного Анахарсіса». 
Написана у повчально-виховному дусі, вона стала своєрідним бест
селером, кілька разів перевидавалася.

Науковий інтерес до особистості Анахарсіса особливо посилив
ся у 2-й пол. XX ст., хоча при цьому намітилась тенденція полярного
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і деякою мірою негативного ставлення до його історичності. Якщо 
ніхто з античних авторів і тих сучасних учених, які виходять з до
стовірності їхньої інформації, не мають жодних сумнівів щодо ре
ального існування Анахарсіса, то окремі дослідники вважають його 
вигадкою істориків Геродота і Ефора, котрі ідеалізували скіфських 
кочовиків.

Як не дивно, але Анахарсіса дуже часто розглядають поза істо
рією і культурою давнього населення сучасної України без науково
го з’ясування особливостей етносу на території Скіфії, звідкіля по
ходив майбутній мудрець. Одностороннє вивчення його висловлю
вань не дає уяви ні про епоху, ні про його походження, ні про нього 
особисто як освічену і теоретично мислячу людину, ні про ті сентен
ції, які насправді могли йому належати. Адже не сумніваються в тому, 
що афоризми, які збереглися у творах авторів пізніших часів, нале
жали Фалесу, Анаксімандру, Солону, Геракліту Ефеському і багатьом 
іншим філософам. Більше того, нікому й на думку не спаде, що вони 
реально не існували. Чому ж тоді Анахарсіс — не історична особа, а 
вислови, що приписуються йому так дружно і вперто протягом бага
тьох століть, хоча б частково не могли бути творінням його розуму? 
Причина, певно, криється в консервативному уявленні про нього як 
про скіфського кочовика, який з’явився у цивілізованій Елладі ледве 
не з кибитки і степів, населених дикими войовничими племенами.

Проте необхідно завжди пам’ятати, що прагнення до творчості, 
творчих пошуків різних рівнів, контактів із творчістю інших закла
дене в основному культурному пласті кожного народу, починаючи з 
найдавніших часів, і воно є його вічноживим і животворним джере
лом. У кожному людському суспільстві, на якому б щабелі свого істо
рично-культурного розвитку воно не перебувало, народжуються 
свої генії. Але доля не у всіх однакова. Анахарсісу як представникові 
неписьменного народу поталанило, бо він рано прилучився до ел
лінської культури, творці якої оцінили його незвичний потяг до 
знань і неординарне мислення.

Анахарсіс — породження двох різних народів і навіть різних 
світів: скіфського і еллінського. Кожен з них мав свою історію і при
таманний лише йому спосіб життя з усім розмаїттям культурних 
надбань, традицій і звичаїв. Саме з таких позицій і треба підходити 
до розгляду його особи. Відомості про нього містяться в численних 
уривках із творів давньогрецьких і латинських письменників, що 
збереглися до нашого часу. На цій підставі в даній праці вперше з 
відносною повнотою розкривається світогляд Анахарсіса, наводя
ться відомі й незнані факти з його життя. Історичні реалії й легенди, 
в яких теж можна відшукати історичне зерно, у свою чергу, займа
ють важливе місце при виясненні деяких питань з життя найдав
нішого софіста — уродженця нашої землі. Об’єктивний підхід до ін-
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терпретації давно відомих джерел у поєднанні з новими дає змогу 
реальніше відтворити те середовище, з якого мудрець походив і яке 
дало йому тривале перебування в Елладі.

Книга складається із семи невеликих розділів. До кожного з них 
підібрано епіграф — вислів або вірш одного з семи мудреців у тій по
слідовності, як вони були поставлені їхнім останнім античним біо
графом Діогеном Лаертським. Анахарсісу він відвів восьме місце, 
хоча деякі з давніх авторів прилучали його до елітного канону Семи. 
ВIV ст. до Р. Хр. еллінські художники за розповідями і власною фан
тазією створили портретні зображення мудреців, статуїяких стояли 
в різних містах Еллади. Лише окремі «портрети», серед них і Анахар- 
сіса (найчастіше — в пізніших копіях), дійшли до нас, але й вони до
помагають краще пізнати людей далекої минувшини, хоч, звісно, не 
являють собою їх реальні образи, бо в архаїчний час ще не існувало 
справжніх портретних зображень.

Усі вислови грецьких мудреців, а також писемні свідчення про 
Анахарсіса на українську мову перекладено автором. Ілюстрації до 
книги підготувала М. В. Русяєва.

ПРО ДАТИ ЖИТТЯ АНАХАРСІСА 
І ВІК МУДРЕЦІВ

Наймудріте всього —  нас, 
бо вінусе розкриває.

Фалес

Справді, час — це ключ до розуміння історії і культу
ри. Отож цей афоризм першого з Семи мудреців, 
здається, цілком узгоджується з тим, щоб спочатку 
з’ясувати (хоча б приблизно), в які роки жив і творив 
Анахарсіс, сучасником і співучасником яких подій 
був цей мудрий скіф. Без цього неможливо зрозу
міти його світогляд і потяг до знань. Час ніби відту
ляє темну завісу, за якою ліпше бачиться те, що ще не 
вдалося іншим.

Анахарсіс — один із небагатьох мудреців, трива
лість життя якого не зазначена в писемних джере
лах. Сучасним дослідникам це дає привід вільно опе
рувати часом його життя загалом і початком його 
подорожі до Еллади зокрема, відхиляючи одні свід
чення як недостовірні і вигадані античними автора
ми, приймаючи на віру інші. Тому причина його по
дорожі змінюється, а час життя, як це не парадок
сально, вимірюється інколи лише серединою VI ст. 
до Р. Хр. Безперечно, що в такому разі, взагалі, не яс
но, скільки жив Анахарсіс і чому він здобув славу му
дреця на тій землі, яка завжди так пишалася великою 
кількістю своїх софістів.

Найповніші відомості про нього наводяться у 
відомому трактаті Діогена Лаертського «Про життя, 
вчення і вислови славетних філософів». І хоча нерід
ко твір цього античного біографа критикується, у 
ньому все ж таки є чимало подробиць, у тому числі 
хронологічних даних, без яких не обходиться зараз 
жоден дослідник античної культури. Видатний ро
сійський філософ О. Ф. Лосев менш за все бачив у 
ньому дилетанта: «У Діогена повсякчасно наводять-
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ся посилання на джерела, на ав
торитети, на різні чужі думки, 
які, принаймні, з його точки зо
ру заслуговують па повне ви
знання. За всією сумбурною без
турботністю цього трактату він 
все-таки є науковим твором і 
прямо вражає своїм постійним 
прагненням спиратися на авто
ритетні погляди і, безумовно, ві
рогідні факти. Така, принаймні, 
суб’єктивна спрямованість Діо- 
гена Лаерція, і ставитися до неї 
зневажливо було б з нашого бо- 

Фалес Мілетський. Мозаїка палацу  ку досить зарозуміло й нерозсу-
правит еля Апамеї в Сірії. Фраг- дливо. Ця людина, безумовно, 
мент. Кінець III cm. після Р.Хр. цінувала факти».

При такому підході до од
ного з головних писемних джерел можна сміливо спиратися на на
ведені в ньому хронологічні свідчення. Вони хоча б частково допо
можуть вияснити час життя Анахарсіса, тим паче, що за даними 
Діогена Лаертського встановлюються дати з житгя та творчості і 
багатьох інших філософів.

Отож, він з посиланням на інших, більш ранніх грецьких авто
рів зазначив: «Анахарсіс, скіф, син Гнура і брат Кадуіда, скіфського 
царя, по матері ж — еллін і завдяки тому володів двома мовами... Со- 
сікрат говорив, що в Афіни він прибув у 47-у олімпіаду в архонство 
Євкрата. Герміпп говорив, що він прийшов до будинку Солона...» З 
цього уривка ясно, що перш ніж написати про Анахарсіса, Діоген 
Лаертський прочитав про нього у тих письменників, які залишили 
про мудреця якісь біографічні дані. Герміпп із Смірни, наприклад, 
славився як автор обширних біографічних творів про Сімох мудре
ців і різних філософів, написаних у III ст. до Р. Хр. На жаль, вони, як і 
багато інших праць давньогрецьких письменників, до нашого часу 
не збереглися, проте були добре відомі Діогену.

Згадки про візит Анахарсіса до Солона є також у Платона, Плу
тарха і Лукіана Самосатського. Писали про це й інші, менш відомі 
автори. Таким чином, у писемних джерелах зафіксовано факт 
знайомства двох мудрих людей, що загалом навряд чи можна вва
жати неправдоподібним. Адже один із авторів вказав навіть точну 
дату цієї зустрічі: в архонство Євкрата. За роками правління пер
ших архонтів, які вибиралися щорічно, афіняни вели своє літочис
лення. Згідно з ним Анахарсіс міг прибути в Афіни приблизно 592 р. 
до Р.Хр.
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Солон, проживши 80 років, а мож
ливо, й дещо більше, помер у межах 
558/555 рр. 594 р. його було вибрано 
першим архонтом, саме тоді він увів 
свої славнозвісні закони. Визнаючи 
реальність зустрічі двох мудреців з 
тими чи іншими застереженнями, 
деякі вчені відносять її до правління 
Солона. Крім того, наводяться 47-ма 
і 48-ма олімпіади (592 і 588 рр.). Зре
штою, всі відомі з давніх джерел дати 
укладаються в хронологічні рамки 
594—584 рр. Для такої віддаленості 
часів це зовсім непогано. Якщо Ана
харсіс відбув до Еллади в молодому 
віці, то є всі підстави допускати, що 
він народився в межах 620—610 рр. 
до Р. Хр. або дещо раніше.

Звернемо увагу ще на одну дату, 
точніше, певний відрізок часу. Діо- 
дор Сіцілійський і Діоген Лаертсь
кий, запозичивши свідчення з яки
хось ранніх творів, зазначили, що Анахарсіс відвідав правителя Лідії 
Креза, котрий царював у 560—546 рр. Геродоту також було відомо, 
що в Сарди, які «прославились своїм багатством, стали прибувати з 
Еллади всі мудреці, що були там на той час, але кожен з свого власно
го приводу». Проте історик розповів лише про зустріч Креза з Соло- 
ном. Але саме ця зустріч викликає найбільше сумнівів у вчених, а де
які з них взагалі вважають її неможливою через похилий вік цього 
славного афінянина.

Діодор Сіцілійський писав, що до Креза одночасно прибули 
«скіф Анахарсіс, Біант, Солон і Піттак, яких він на бенкетах і зібран
нях відзначав великими почестями, показуючи їм свої багатства і 
могутність своєї влади». З них лише Піттак навряд чи міг відвідати 
лідійського царя за часів його правління. Усі інші, цілком можливо, 
були живі. Точна дата народження і смерті Солона невідома, а вік ви
значається у межах 80 років, проте всі визнають, що помер він уже 
після того, як 560 р. в Афінах став тираном його родич Пісістрат.

При цьому привертає увагу явна розбіжність у розповідях Геро
дота і Діогена Лаертського щодо десятилітньої подорожі Солона. На 
з’ясуванні її часу варто хоча б коротко зупинитись, оскільки вона 
проливає світло і на хронологію життя Анахарсіса. «Батько історії» 
написав історичну новелу про зустріч Солона з Крезом, поклавши в 
її основу свої міркування і погляди на сенс життя і значення в ньому
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багатства. Невідомо чому, але він вва
жав, що афінянин відправився у подо
рож одразу після введення своїх зако
нів, які не могли бути порушені, ос
кільки співгромадяни дали клятву до
тримуватись їх протягом десяти ро
ків. «Ось чому Солон поїхав з Афін, 
але він також бажав оглянути чужі 
краї. Він прибув у Єгипет до царя Ама- 
сіса і в Сарди до Креза», — саме цією 
заміткою Геродот збив з пантелику 
багатьох істориків. Згодом усі дійшли 
висновку, що в «Історії» є помітні зру
шення відносно хронології історич
них подій, які стосувалися малоазій
ських держав. А про Солона ще й досі 
пишуть, що він відправився на десять 
років з Афін 593 р., бував і в Єгипті, і в 

Лідії, але, зрозуміло, із згаданими царями зустрітися не міг, оскільки 
їхнє царювання належить до пізнішого часу.

Однак у писемній традиції існують свідчення, зовсім протилеж
ні і більш вірогідні. Діоген Лаертський, посилаючись на Сосікрата, 
вважав, що подорож Солона в Єгипет, Кілікію, Сарди, на Кіпр, де він і 
помер, відбулася в останні роки його життя після вигнання з Афін 
через політичну боротьбу з Пісістратом. Це набагато краще узго
джується з реальним станом справ уданому полісі в 1-й пол. VI ст.

Плутарх, як і Геродот, пояснював від’їзд Солона з Афін неба
жанням слухати критичні зауваження з приводу введених ним за
конів, але, на відміну від «батька історії», стверджував, що Солон до
мігся того, щоб його законів афіняни дотримувалися впродовж 100 
років. Про десять років його відсутності в Афінах мова взагалі не 
йшла.

Відомо, що 570 р. Пісістрат почав інтенсивну боротьбу за владу в 
Афінах. Солон весь час виступав проти нього і попереджав афінян, 
щоб вони не робили великої помилки, довіряючи промовам і обіця
нкам Пісістрата. Всупереч пересторогам Солона в тому ж році Пісіс- 
трата було вибрано полемархом. Законодавця привселюдно оголо
сили божевільним. «Він не зумів надоумити народ, склав свою зброю 
перед радою воєначальників і сказав: «Вітчизно моя! Я відслужив то
бі і словом, і ділами!» — і відплив у Єгипет, на Кіпр і до царя Креза», — 
так розповів про цю подію Діоген Лаертський. По те, що Пісістрат 
став-таки тираном, Солон дізнався уже згодом, після свого від’їзду з 
Афін. Плутарх написав, що після цієї події 560 р. Солон прожив ще 
два роки, хоча інші автори вважають, що дещо більше. Отже, якщо
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він відправився у подорож після 570 р., то немає ніяких хронологіч
них розбіжностей з Амасісом (570—526 рр.) і Крезом (560—546 рр.).

Принаймні, ніщо не заважає думати, що розчарований, стомле
ний політичною боротьбою, але ще фізично сильний і бадьорий ду
хом, маючи свій власний корабель, Солон відправився в подорож — 
останню у своєму житті. Оскільки він багато мандрував ще до свого 
вибрання архонтом, торгуючи олією, то побував не один раз у різ
них країнах і містах. Важко уявити, щоб такий сміливий і мудрий за
конодавець, тверезо мислячий політик і людина великого розуму, 
яким був Солон, зміг одразу після введення законів покинути Афіни, 
де діячі постійно боролися за владу, і місцева знать була так обурена 
його реформами. Ймовірніше, він до старості виступав за їхнє збе
реження. «Уже багато пізніше, коли він припинив свою діяльність 
законодавця, старий Солон знову пустився в море. Жадання нових 
знань — це його манера старіти, а може бути, і зберегти молодість: «Я 
старію, кожен день що-небудь пізнаючи», — писав він тоді... — Солон 
любив свій народ, любив справедливість, він вірив у них так, як 
вірять в бога. Його бог був наділений не лише необхідною владою, а 
й справедливістю», — зазначав відомий антикознавець Андре Бон
нар. Отже, Солон справді міг відвідати Креза незадовго до своєї 
смерті, тим паче, що мудреці бували в Сардах і при царюванні його 
батька Аліатта. Загальновідомо, що в царських резиденціях за всіх 
часів збиралося немало талановитих людей.

Загалом, ми маємо два хронологічних відрізки з біографії Ана- 
харсіса: 594—584 рр., коли він прибув до Солона в Афіни і той на
справді там був; 560—546 рр., коли правив цар Крез і коли тут побу
вав Анахарсіс, який, знову всупереч усьому, ще міг побачити вдруге 
Солона. Якщо це насправді було саме так, то, звичайно, тільки на по
чатковому етапі царювання Креза. Виходячи з цих двох хронологіч
них прив’язок, вік мудрого скіфа можна обмежити приблизно 
620—610 — 550—540 рр. до Р. Хр. Не відомо, на підставі яких писем
них джерел П. С. Таранов визначив точні дати народження і смерті 
Анахарсіса (638—559 рр. до Р. Хр.). На мій погляд, виходячи з аналізу 
всіх відомих літературних даних, можливе лише відносне, а не абсо
лютне датування.

За свідченням Геродота, Анахарсіса було вбито в Гілеї (лісовій 
місцевості, яку він локалізував у Нижньому Подніпров’ї) після його 
повернення з Еллади. Вбив його, буцімто, рідний братСавлій, батько 
Іданфірса, відомого як переможця війська перського царя Дарія, що 
намагався завоювати Скіфію в 519 або 514/513 рр. Аналіз родоводу 
цих царів теж дає підстави для того, щоб вважати повернення Ана
харсіса з Еллади в межах 550—530 рр.

Тишки тривале перебування в різних її містах, подорож з метою 
чому-небудь навчитися і якомога більше дізнатися, прояв неорди

13



нарного мислення, його вислови й вірші, нарешті, вік як психологіч
ний і моральний критерій мудрості та мудрої старості в очах усіх, 
хто його знав, забезпечили Анахарсісу славу мудреця, котра не згас
ла й після його трагічної смерті.

Майже всі відомі мудреці, згідно з хронологією давніх авторів, 
жили довго і вмирали у глибокій старості, що поряд з їхнім багато- 
знанням і освіченістю також сприяло створенню канона «Семи муд
реців». Навчені досвідом, вони відрізнялися від інших людей за тако
го раннього періоду історії Еллади — на початковому етапі заро
дження теоретичних знань. Унікальний прояв розумових здібнос
тей, вміння мислити й висловлювати свої думки у вигляді коротких і 
цілісних виразів не стільки заради власного задоволення, скільки 
задля того, щоб дати привід для міркувань іншим, донести їхню суть 
до кожного із слухачів — ось один із важливих елементів творчості 
мудреців. До них прислухалися, їхні вислови запам’ятовували і пере
давали один одному, намагаючись вникнути в зміст.

За визнанням Діогена Лаертського, всі мудреці були довгожите
лями: Фалес «помер, дивлячись гімнастичні змагання, від спеки, 
спраги й старечої слабості»; Хілон «був уже старцем у 52 олімпіаду, 
коли в розквіті сил жив байкар Езоп. А помер він (за словами Герміп- 
па) в Писі, вітаючи свого сина після олімпійської перемоги в кулач
ному поєдинку, від надміру радості і старечого слабосилля»; Біант 
«помер ось яким чином. Уже в глибокій старості він виступав на суді 
на чийсь захист. Закінчивши промову, він опустив голову на груди 
свого онука. Виступили супротивники, судді віддали голоси на ко
ристь того, за кого виступав Біант, а коли суд розпустили, то Біант 
виявився мертвим на грудях онука». Пішли з життя у 70 років Піттак і 
Клеобул, у 80 — Солон і Періандр, а Місон — у 97.

Цей список можна було б подовжити, але й так ясно, що для всіх 
тих, кого вважали мудрецями, спільним було довголіггя. Можна не 
повірити, що Епіменід прожив 154 чи 157 років, однак при наших 
знаннях, що таке рідкісне довголіття все ж таки перевірене часом і 
цілком можливе, навряд чи варто так скептично ставитися до віку 
одного з мудреців. Якщо ніхто з авторів не знав, скільки саме прожив 
Анахарсіс, то ніхто з них про його вік і не написав.

Спираючись на дані про довголіття майже всіх мудреців, можна 
вважати, що їхній життєвий досвід, бадьорість духу і працелюбність 
в старості також мали велике значення при зарахуванні тієї чи іншої 
особи до їхнього кола. Взагалі, в уявленні багатьох народів мудрість 
поєднується зі старістю.

Красномовною ілюстрацією цієї думки є зображення Семи муд
реців на мозаїчному панно III ст. після Р. Хр., знайденому під час роз
копок римської виїли поблизу Баальбека в Сірії. У переплетених між 
собою медальйонах розміщено так звані портрети грецьких мудрс-
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ців, які ведуть легендарний диспут із Сократом. У центрі між ними — 
муза епічної поезії Калліопа. Біля кожного портрета накреслено ім’я 
мислителя і його короткий мудрий вираз. Зразком для цих зобра
жень послужили скульптурні й живописні роботи здебільшого IV ст. 
до Р. Хр. Незважаючи на те, що всі ці твори створені фантазією худо
жників, їхні образи надзвичайно індивідуалізовані, наділені харак
терними рисами, які справляють враження «живих портретів». Але 
всі мислителі мають вигляд старих людей з довгими, згідно з архаїч
ною традицією, бородами. Це, безумовно, вказує на те, що в уявленні 
еллінів і римлян творці нових ідей усіх часів — перші з перших со
фістів, які дають ключ до розкриття таємниць світобудови, були муд
рими старцями. В далеко не молодому віці зображено й Анахарсіса. 
Його статуя з написом «Приборкуй язик, живіт і плоть», за свідчен
ням Діогена Лаертського, зберігалася в Елладі і, певно, була створе
на, як і багатьох інших мудреців, у IV ст. до Р. Хр. Однак до нашого ча
су дійшло лише мініатюрне зображення його голови в профіль на 
гемі з персня. Можливо, якийсь філософ замовив його спеціально, 
аби він надихав його на творчі пошуки. Образ Анахарсіса тут одухо
творений і піднесений, сповнений глибиною роздумів і ледь влови
мою іронією.

Тому навряд чи мудрець вернувся з Еллади у відносно молодому 
віці. Традиція зараховувати до найдавніших мудреців довгожителів 
дає змогу вважати таким і Анахарсіса, відомого еллінам уже в літах. 
Звістка про його смерть на батьківщині дійшла до них не одразу і не 
була точно зафіксована жодним з його сучасників, тому Анахарсіс — 
єдиний з мудреців, чий вік не відзначено в писемних джерелах.

Проте загальне уявлення про час його життя все ж таки маємо. 
Він справді належав до гідної подиву і не зовсім ще зрозумілої епохи 
не лише в історії Еллади, а й всього людства — початку становлення 
«грецького чуда», яке й стало колискою європейської цивілізації. На
родження в різних місцевостях Еллади і навіть у далекій Скіфії (май
же одночасно) багатьох всебічно обдарованих людей зробило свій 
істотний внесок у культурні перетворення еллінів.



ЕЛЛІНИ І СКІФИ: НА ПОРОЗІ 
ПЕРШИХ КОНТАКТІВ І ВПЛИВІВ

З усім а лю дьми обереж ніш будь —

Чи у  серці своєму злість не таять 
За обличчям світлим,
І з  чорної душі
Чи не подвійний язик лукавит ь?

Солон

Тепер, коли встановлено приблизний час життя 
Анахарсіса і відомо, що він був сином якогось Гнура і 
невідомої по імені еллінки, а також братом скіфсь
кого царя, цікаво простежити, які взаємовідносини 
могли скластися між еллінами і скіфами, якими були 
і ті, й другі, де мешкали і яким чином вступали у тісні 
контакти напередодні народження мудреця.

Дві величезні за своїми розмірами географічні й 
історико-культурні області — Еллада і Скіфія — були 
населені великою кількістю різних етносів, які пере
бували на не зовсім однаковому рівні соціально-по
літичного, економічного й культурного розвитку. 
Відокремлені грізним і бурхливим морем, яке еллі
ни спочатку називали Негостинним (Понт Аксінсь- 
кий), а потім перейменували на Гостинне (Понт Евк- 
сінський), жителі цих двох світів мало що знали од
не про одного. Ситуація різко змінилась у 2-й пол. 
VII—VI ст. до Р. Хр. Це був час Великої грецької коло
нізації. Ніби прокинувшись від довгого сну поблизу 
блакитних спокійних вод Егейського моря з його 
численними островами, острівками і бухточками, 
еллінські мореплавці поступово розширювали межі 
свого кругозору. Здійснюючи подорожі в усі кінці 
від свого моря, вони спочатку прагнули побачити, 
що ховається за його горизонтом, а побачивши і 
оцінивши прибережні землі інших морів, буквально 
ринулись заселяти і освоювати їх, будувати нові міс
та й поселення, торговельні гавані й святилища сво
їм божествам, проникати вглиб північних терито-
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рій, несучи свої культурні набуття в усі куточки раніш незнаного або 
малознаного світу. Саме до цього, найранішого і ще дуже маловив- 
ченого періоду елліно-скіфських взаємозв’язків і належить поява 
Анахарсіса.

Завдяки багатьом дослідженням нині склалася більш-менш 
цілісна картина розташування головних етносів на великих просто
рах Скіфіїу 2-й пол. VII—VI ст. Це, передусім, скіфи-землероби й ско
тарі, скіфи-кочовики і елліни-колоністи. Ці три народи протягом 
тривалого часу відігравали найважливішу роль в історичному роз
витку всієї Скіфії. Адже Скіфія — це не просто моноетнічна країна, 
одна держава чи царство. Згідно з усією античною літературою — це 
величезна область, населена багатьма спорідненими і не зовсім спо
рідненими племенами. Час від часу відбувалися завоювання, силь
ніше плем’я захоплювало слабше, яке асимілювалося чи зовсім зни
кало з історичної арени. Невтримний процес переміщення народів 
на тисячоліття охопив зону українських степів і лісостепів. Якась за
гадково-невтримна сила знищувала чи переселяла в інші місця од
них, щоб через деякий час з’явилися нові племена. «Скіфія — північ
на країна», з одного її боку — річка Істр (Дунай), з другого — Танаїс 
(Дон) — так завжди уявляли її всі античні автори.

Згідно зі свідченнями Геродота, Скіфія становила квадрат, кож
на із сторін якого дорівнювала двадцяти дням шляху (4 000 стадій), 
що приблизно відповідає 700 км. Із заходу зі Скіфією межували ага- 
фірси, на півночі, у лісній зоні — неври, трохи на схід від останніх — 
андрофаги і меланхлени, зі сходу (за Доном) — савромати. Весь Пра
вобережний та Лівобережний (від Дніпра) Лісостеп входив до Скі
фії, як її іменували давні автори і як, вірогідно, називався цей великий 
простір ще до грецької колонізації. В усякому разі ця назва більш да
вня, ніж прибуття кочових скіфів в Передкавказзя, а тим паче в Под
ніпров’я. Етнонім «скіф» не є самоназвою одного якогось племені. 
Знання еллінів про те, що північна країна за Понтом Евксінським — 
це Скіфія і кожен її уродженець — це скіф, ввійшло в їхню літерату
рну традицію на багато століть. Цілком можливо, що назва цієї землі 
збереглась у храмових хроніках найдавніших святилищ Аполлона 
або окремих легендах, коріння яких сягало в догомерівські часи.

Оскільки войовничі кочовики, які прийшли з Азії, практично 
вже у VI—IV ст. контролювали всю цю область, елліни перенесли на 
них цей етнонім. Багато інших етносів на теренах Скіфії також не 
мали самоназви або ж елліни її не знали, тому що іменували їх за ха
рактерними рисами побуту, господарства та культури.

Однак у VII — 1-й пол. VI ст. невелике, але сильне плем’я скіфів- 
кочовиків населяло територію Північного Кавказу. їхні військові 
походи було спрямовано, головним чином, у Передню Азію. Скіфсь
кі кочовики не нехтували такими джерелами доходів, як воєнна здо-
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бич, грабежі, збирання данини з підкорених народів, захоплення 
виробів ремесла, експлуатація грецьких майстрів для виготовлення 
зброї й прикрас. На перших етапах свого розвитку вони ще не дуже 
були зацікавлені в походах чи постійних грабіжницьких набігах на 
північ і захід, оскільки там ще не утворилися такі етнополітичні 
об’єднання, які б славилися певними багатствами.

У цей ранній період ще не існувало ніяких передумов і для тіс
них взаємовідносин перших понтійських колоністів з північно-кав
казькими скіфами або «країною Ішкуза>>,якїї інколи називають, згід
но з клинописними джерелами. Повернення Анахарсіса через Оль
вію чи Борисфен у Гілею, дуже рання дата його народження дають 
підстави шукати сліди його походження не в такому віддаленому від 
цих місць регіоні, а серед тих племен, з якими, насамперед, вони 
вступили в контакт на теренах Скіфії. Ні писемні, ні археологічні 
джерела поки що не дають підтверджень зв’язків між першопоселе- 
ицями Нижнього Побужжя і Північного Кавказу. Окремі речі іоній
ських майстрів потрапляли до скіфів завдяки їхнім походам у Пе
редню Азію. Оскільки так звана Північнопричорноморська Скіфія з 
центром на лівобережжі Дніпра (Борисфена) почала формуватися у 
2-й пол. — наприкінці VI ст., навряд чи варто вважати кочових скіфів 
як етнос, який дав еллінському світові Анахарсіса. Не могли бути та
кими і ті кочовики, які, можливо, лише близько середини VI ст. про
никли до Нижнього Подунав’я, де згодом виникло невелике царство 
на чолі з відомими за Геродотом царями: Аріапіфом — Скілом — Ок- 
тамасадом.

Для таких міркувань є багато інших доказів, однак попередньо 
розглянемо питання про перші відносини еллінів з місцевим ско
тарсько-землеробським населенням Українського Лісостепу. Коли 
ж з’явилися тут колоністи і як швидко вони проникли вглиб терито
рії Скіфії?

В обшириій зоні північного узбережжя Понту не лише у 2-й пол. 
VII, а й на початку VI ст. існувало лише одне поселення еллінів. Це — 
Борисфен, яке сьогодні більш відоме як Березанське поселення на 
маленькому острівці Березань поблизу м. Очаків. Поселення отри
мало ту ж назву, що й ріка Борисфен, велич і повноводдя якої вра
зили уяву еллінів, котрі відразу ж обожнили її. Бог Борисфен і німфа 
Борисфеніда назавжди увійшли в пантеон нижньобузьких греків. 
Уже набагато пізніше Геродот написав про Борисфен як найкори
снішу для людей серед інших рік Скіфії, що поступається хіба що 
єгипетському Нілу.

Спочатку скрізь, де виникали колонії, переселенці закріплюва
лися на найбільш безпечних і вигідних місцях. Тому перше вогнище 
грецької цивілізації в Північному Причорномор’ї з’явилося поблизу 
двох рік — Гіпаніса (Південний Буг) і Борисфена.
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Хіоський келих із зо
браженням т анців
ників. Борисфен. 1 -ша 
пол. VI ст. до Р. Хр.

В античній літературі збереглася навіть точна дата заснування 
поселення Борисфена — 4-й рік 35-ї олімпіади (647—646 р. до Р. 
Хр.), що характерно далеко не для всіх колоній. Як уособлення пер
шого оселення еллінів на далекій периферії античної ойкумени Бо
рисфен знаменував собою водночас особливе географічне відкрит
тя — зовсім нового, незнайомого і невідомого доти світу з його чис
ленними і такими різними етносами, колосальними річковими ба
сейнами, родючими землями, великими лісами з безліччю диких 
тварин. Не злякали їх ні величезні відстані, ні бурхливе море, ні не
знані до цього морозні й суворі зими.

Варто лише перегорнути «Скіфське оповідання» в «Історії» Ге
родота, щоб упевнитись, що і через 200 років після заснування пер
шого поселення еллінів цей різномовний і різноликий світ викли
кав подив у «батька історії», хоча він багато подорожував і багато чо
го побачив у своєму житті. Без сумніву, звістка про існування такого 
поселення облетіла Елладу ще в VII ст. Перші відомості фіксувалися в 
храмових хроніках, завдяки ним і збереглася дата заснування Бори
сфена. Святилища Апполона в Дідімах, Дельфах, на Делосі взяли під 
свій захист і сакральне заступництво колоністів. Ще б пак! Кордони 
античної ойкумени розширилися далеко на північ і схід. У святили
ща потекли нові дарунки і нові міфи. Аполлон у світосприйманні ко
лоністів починає набувати риси універсального бога — Спасителя. 
Більш того, поширюється легенда, що він прийшов з півночі. Йому 
присвоюються імена Борея (Північного) і Гіперборея (Запівнічно-
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Фрагмент глека із зобра
женням гірського козла. Мі- 
лет ський імпорт Немирів- 
ського городища. 2-га пол. 
VlIcm.doP.Xp.

го). Згідно з легендами, сакральний провідник аполлонівських ідей 
Абарис несе стрілу миру як символ Аполлона і до північних народів.

Батьківщиною грецьких мореходів, які першими проникли до 
північних берегів Понту, був Міпет. Саме в цьому місті — «перлині Іо
нії», як пізніше назвав його Геродот, раніше ніж де-небудь у Середзем
номор’ї, почався небувалий економічний і культурний розквіт, за
вдяки якому незрівнянно високого рівня досягло інтелектуальне 
життя. Жадоба відкриттів придатних для оселення нових земель 
штовхала мілетських мореплавців і купців до нових подорожей. Ко
раблебудування в Мілеті було однією з провідних галузей економіки.

«Атональне (змагальне) мислення», «агональний дух», загалом 
агон, що стимулювали загальний розвиток еллінської цивілізації, 
особливо проявились у морських подорожах і виникненні нових 
колоній. Недаремно античні автори зазначали, що Мілет заснував 
майже 90 міст на узбережжях Пропонтіди і П оту. Далекі плавання, а 
згодом і сухопутні подорожі відчайдушних сміливців приносили не 
стільки матеріальне, скільки духовне багатство. Вони багато чого 
бачили, оцінювали почуте, запам’ятовували, розповідали співгрома
дянам свої враження, а це давало новий поштовх для осмислення 
життя й навколишнього світу.

Перші мандрівки у віддалені, раніше невідомі краї значною 
мірою пробуджували творчий дух. Наприклад, Фалес Мілетський, 
він же перший з філософів і Семи мудреців, перш ніж зробити свої 
математичні й астрономічні відкриття, займався торгівлею, здійс
нюючи багато подорожей у Єгипет, Вавилон та інші області. Морсь
ка торгівля збагатила Солона як в матеріальному, так і духовному 
плані. Учень Фалеса, відомий мілетський філософ Анаксімандр був 
проводирем однієї з партій колоністів, які заснували місто Аполло- 
нію на західному узбережжі Понту. В результаті своїх подорожей в 
різні частини ойкумени він склав першу географічну карту, яку зо
бразив на мідній дошці в 1-й пол. VI ст.
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Імовірно, що й серед першопоселенців Борисфена було чимало 
СМІЛИВЦІВ, які прагнули дізнатися про життя інших людей у Скіфії. В 
середині VII ст. тут переважно здійснювали розвідки-подорожі 
вздовж морського узбережжя і вглиб степових просторів по голов
них річкових артеріях — Тірасу (Дністру), Гіпанісу і Борисфену, а 
також давно прокладеними сухопутними шляхами. Ні прибережні 
землі, ні степи аж до лісостепових областей тоді ще не були заселені 
ніякими землеробськими племенами. Відсутність будь-яких пам’я
ток кочових скіфів у цьому регіоні свідчить про те, що навряд чи тут 
на них натрапили елліни. Не існувало жодних перешкод для прони
кнення їх якнайдалі на північ, де їхні пошуки увінчалися успіхом.

Однак, можливо, що то було зовсім не те, про що вони мріяли. 
Принаймні, ще до заснування Борисфена еллінів найбільше прива
блювали далекі північні землі. В жодному з регіонів, які були на такій 
значній відстані від Чорного моря, не знайдено поки що такого ж 
найдавнішого грецького посуду, як у Лісостепу. Що ж так приваблю
вало їх ще у VII ст. до Р. Хр. у цих віддалених на сотні кілометрів від 
понтійського узбережжя місцях? Невже тільки бажання налагодити 
торговельні зв’язки з аборигенами? Про причини і мету перших 
візитів еллінів до Північного і Східного Причорномор’я в писемних 
джерелах збереглися лише побічні дані. Показово, наприклад, що 
найраніші свідчення про понтійських мореплавців-аргонавтів по
в’язані з їхнім прагненням знайти там золото. Раціональне пояснен
ня цьому дав ще Страбон, вважаючи, що істинною причиною похо
ду аргонавтів стало багато золота, срібла й заліза в Колхіді.

Поширення розповідей про них в Елладі спонукало окремих 
сміливців відправитися в далекі подорожі. Золото як своєрідний 
символ проникнення грецьких героїв до північних земель можна 
простежити в багатьох міфах і літературних творах, у тому числі і в 
легенді про священні золоті предмети, що впали з неба в Скіфії, які 
пильно, згідно з Геродотом, оберігають царі сколотів-скіфів. «Бать
ко історії» також інформував своїх читачів про те, що йому вдалося 
дізнатися з писемних джерел архаїчного часу: «В північній частині 
Європи, очевидно, є більше золота, ніж у будь-якій іншій землі. Звід
ки його добувають, я не можу сказати щось певне... В усякому разі 
нам здається, що на краю землі, який оточує і обмежує її середину, 
існують речі, які вважаємо за найпрекрасніші і найрідкісніші».

Отже, як це не дивно, але елліни знали про наявність золота на 
далекій півночі. Цілком імовірно, що різні розповіді про нього стали 
одним із головних стимулів і для перших подорожей еллінів до Лісо
степу. Але в цій частині ойкумени вони відкрили для себе зовсім ін
ше. Насамперед, родючі, ніким не займані землі вздовж узбережжя 
Чорного моря, що було набагато важливішим, ніж дорогоцінний 
метал, який їм так і не вдалося знайти.



Горловина глека із зображенням собаки, що переслідує гірського козла. 
Мілетський імпорт.Поховання поблизу с.Болтишка. 2 -га пал. VIIcm. доР.Хр.

У Лісостепу мешкали мирно настроєні племена, займаючися 
здебільшого тим же, що й більшість еллінів у своїх сонячних краях: 
сіяли і збирали врожай, розводили худобу, полювали, рибалили. 
Щоправда, жили і іабагато бідніше і про те, що вже знали і бачили ел
ліни, навіть не здогадувались. Але після появи на їхніх поселеннях 
греків, які привезли сюди свою кераміку, почався швидкий розвиток 
будівництва, землеробства, ремесла, торгівлі, що стають головними 
галузями господарства.

Незважаючи на великі відстані, борисфенці дедалі частіше на
відувалися до лісостепових поселень, доставляли свій розписний 
посуд, вино, прикраси, тканини. Натомість вивозили хутра, дикий 
мед, свійських тварин, яких було легше придбати у туземців, ніж пе
ревозити морем з Мілета.

Ознайомлення з обширною Скіфією продовжувалося кілька де
сятиліть. Першопроходці не поспішали захоплювати нові землі, а з 
Еллади не квапилися приїжджати сюди нові партії колоністів, поки в 
свідомості людей не закріпилася надійна інформація, що жити тут 
безпечніше, ніжу сусідстві з войовничими лідійцями, а потім і перса
ми. Окрім того, майже кожен еллін уявляв чорні води Понту Евксін- 
ського — як межу живого світу, за якою — оселя мертвих. Перебо
рення цього міфічного уявлення можна порівняти з подоланням не
озорих — без островів! — морських просторів на невеликих кораб
лях. Адже недаремне єдиний на Понті острівець (нині о. Зміїний) 
став для них назавжди святим і незайманим! Вони «поселили» на 
ньому свого улюбленого героя з «Іліади» Гомера Ахілла, де він став 
богом і вічним заступником усіх моряків, що пропливали поблизу.

А проте, незважаючи на далекі відстані, страхи, забобони, тра
гічні невдачі, іонійські елліни перебороли всі труднощі, проклали
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шляхи, якими з другої чверті і до кінця VI ст. потяглися сюди числен
ні кораблі з переселенцями. Саме тоді, коли Анахарсіс уже подоро
жував по Елладі, малоазійські елліни встигли заснувати на північно- 
понтійському узбережжі такі згодом великі міста, як Ольвія в Ниж
ньому Побужжі, яку всі середземноморські елліни називали тільки 
Борисфеном, Пантікапей, Німфей, Феодосія на Керченському пів
острові, Фанагорія, Гермонасса на Тамані.

Основною причиною, що спонукала перших і багатьох інших 
колоністів долати похмурі й бурхливі води Понту, дехто вважає про
сто користолюбство. «Так, це була все та ж сила, однаково могутня і 
в давні, і в нові часи, уже не симпатична сама по собі, але саме вона 
найкраще прислужилася людству, спричинила багато великих ви
находів і відкриттів! — писав російський історик В. В. Латишев. — А 
втім застерігаємо: елліни у всій своїй торговій і колонізаційній діяль
ності, наскільки ми її знаємо, ніколи не гналися виключно за прибу
тком, вони всюди несли з собою дух допитливого дослідження, га
рячу спрагу знань і кипучої творчої діяльності, вони скрізь розсію
вали зерна еллінської культури, які інколи пишно розвивалися на 
непочатому ґрунті і приносили багаті плоди, одним словом, — були 
справжніми місіонерами гуманності. Але все-таки торгові інтереси 
були головною принадою, яка вабила 'їх у небезпечні подорожі до 
віддалених морів і країн, у тому числі і Понт».

Остання теза відомого антикознавця, висловлена ним понад 
100 років тому, лише частково підтверджується всім подальшим до
слідженням історії понтійських держав і довколишніх племен. Че
рез постійні війни і розорення малоазійські елліни змушені були 
шукати безпечні землі для проживання. Для більшості з них земле
робство було найдостойнішим і найпресі'ижнішим заняттям, і в 
громадянських общинах нових полісів йому надавалося першоряд
не значення. За традицією елліни завжди досить зневажливо стави
лися до купців.

На новому місці серед незаселених земель і «неораної цілини», 
як влучно сказав Есхіл, борисфенці насамперед мали себе забезпе
чити всім необхідним. Торгівля з далекою метрополією і ще мало
відомим Лісостепом не могла надати їм усього необхідного для 
постійного проживання, тому борисфенці одразу почали освоюва
ти найближчі землі для ведення сільського господарства, налаго
джувати ремісне виробництво. Одні з поселенців займалися земле
робством, рибальством, ремеслами, інші, сміливіші й допитливіші, 
вирушали в далекі подорожі, щоб встановити тісніші контакти з міс
цевим населенням.

Археологічні розкопки деяких скіфських городищ Лісостепу 
підтверджують, що перші колоністи проникли туди ще в 1-й пол. 
VII ст. В етнокультурному відношенні це був переважно один ціліс
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ний масив, територія якого зараз обмежується довжиною близько 
400 км від Верхнього Дністра до Ворскли і майже стільки ж з півдня 
на північ від кордонів степу до лісів. У цій лісостеповій зоні розташо
вувалися поселення й великі за розміром городища, зокрема Неми- 
рівське, Пастирське, Мотронінське, Трахтемирівське, Більськета ін
ші. На жаль, вони ще й досі мало досліджені. Можна лише припуска
ти, що ці городища були центрами міжплемінних об’єднань. З 
останньої чверті VII і, особливо, в VI ст. тут починається період роз
квіту. Такий раптовий стрибок до небувалого ще етнооб’єднуваль- 
ного руху, певні зрушення в етнічній самосвідомості, побудова 
своєрідних конгломератів городищ з високорозвинутим сільським 
господарством, ремеслом і оборонною системою, можливо, були 
інтенсифіковані під впливом борисфенців, а згодом і інших еллінів.

Елліни не були б еллінами, якби не познайомили туземців із сво
їми відкриттями, господарськими й культурними надбаннями, не 
запозичивши і в них все необхідне для життя за нових умов. Тут во
ни наочно впевнилися, що можна жити в найпростіших помешкан
нях, вести скромне господарство і бути щасливими. Та й навряд чи 
елліни в VII ст. були набагато культурніші за цих аборигенів.

Борисфенці справді оцінили всі переваги заглиблених у землю 
жител з дерев’яними стінами за холодніших, чим на їхній батьків- 
щиі іі, кліматичних умов; ліпних горшків, у яких краще було готувати 
каші й бобові на відкритих вогнищах; шкіряних курток і чорних ша
роварів для зими. Взаємообмін досвідом сприятливо позначився на 
обох таких різних народах.

Цілком можливо, що борисфенці, побачивши, як живуть люди і 
виживають, стали рішучіші в своєму бажанні назавжди оселитися в 
Скіфії. Окремі з них якийсь час, якщо не постійно, проживали серед 
скіфських землеробів. У мілетських колоністів, як і в колоністів за
хідних земель на території Італії, Франції та Іспанії, певно, взагалі іс
нувала ідея заснувати свої поселення і торгові факторії (емпорії) се
ред місцевого населення.

Початок таким процесам було покладено відкриттям емпорі- 
їв по берегах річок та будівництвом міста Гелон. Вірогідно, вони б 
набрали силу, якби не поява войовничих кочових скіфів у при- 
чономорських степах і в Лісостепу, через які на деякий час майже 
повністю припинилися взаємовідносини між еллінами і місцевим 
населенням.

Якщо Геродот дав правдиву інформацію, то, ймовірніше, вже у 
2-й пол. VII ст. в області, населеній рудоволосими й блакитноокими 
будінами, з допомогою еллінів, що залишили свої емпорії, виникло 
місто Гелон. Воно було оточене оборонними стінами, в ньому СТОЯ
ЛИ дерев’яні будинки й храми. «Там є храми еллінських богів, 
прикрашені по-еллінськи дерев’яними статуями, вівтарями і наоса-
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ми. І кожні три роки вони влаштовують свята на честь Діоніса і впа
дають у вакхічний екстаз. Адже гелони в давнину — це елліни, які 
залишили емпорії і поселилися у будінів. Вони спілкуються то еллін
ською, то скіфською мовами... Гелони ж — землероби, їдять хліб і 
мають сади». Це місто, за свідченням того ж Геродота, повністю 
згоріло. Реальне відкриття хоча б його залишків, безумовно, дало б 
багато даних про найраніші взаємовідносини між місцевим насе
ленням і допитливими еллінами. Очевидно, Гелон служив прикла
дом для організації окремих племінних груп, які займалися будівни
цтвом городищ і їхньої оборонної системи. Феномен швидкого су
спільного, соціально-економічного й культурного розвитку лісо
степових городищ у VII—V ст. ще вимагає свого спеціального до
слідження. Але саме з часу знайомства цих племен з еллінами почи
нається інтенсифікація їхнього господарства і значні зміни в усіх 
сферах життя. Певно, недарма нижньобузькі поселення еллінів ар
хаїчного часу дедалі частіше порівнюють з лісостеповими, щоб ви
рішити питання запозичень і впливів, а також етнічного складу та 
однакових засобів ведення господарства.

Безумовно, що при налагоджених контактах миролюбні елліни 
в своєму прагненні бути «справжніми місіонерами гуманності» од
ружувалися на аборигенках і віддавали своїх дівчат за місцевих чо
ловіків. Відкрита значна група поховань на Березані і в Ольвії, в яких 
простежуються спільні риси з похованнями населення Лісостепу 
архаїчного часу, причому ця подібність характерна здебільшого для 
багатих жіночих поховань. Досліджуючи ці поховання, можна 
зробити висновок, що елліно-скіфські шлюбні союзи укладалися 
здебільшого між знаттю — військовою елітою лісостепових горо
дищ і першопоселенцями, котрі традиційно вважалися першими 
аристократами.

Взагалі, визнається (оскільки підтверджується писемними дже
релами), що особливо перші партії колоністів, куди б вони не від
правлялися, складалися переважно з молодих, фізично здорових і 
нежонатих чоловіків. На нових місцях проживання вони нерідко 
одружувалися на туземках.

Подібні шлюбні союзи укладались і в багатьох інших містах, 
особливо в Пантікапеї і Німфеї, які сусідили із сіндами, скіфами та 
іншими племенами. Багато відомих філософів і постів мали поліет- 
нічне походження: Фалес, Антісфен, Архілох, Алкман, Езоп та інші. 
Навіть у роду Геродота простежуються карійські корені, Фукідіда і 
Фемістокла — фракійські, Демосфена — скіфські і т. д. Чим інтенсив- 
ніші були економічні, політичні й культурні взаємовідносини між 
еллінами і варварами, тим частіше укладалися змішані шлюби — 
особливо на вищому рівні між елітарними групами. Відомий з роз
повіді Геродота скіфський цар Скіл мав матір еллінку з грецького
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міста Істрія на Дунаї і дружину еллінку в Ольвії, для якої він побудував 
тут палац і періодично навідував її, залишаючи свою військову охо
рону за межами міста.

Отже, ясно, що грецькі колоністи не цурались у цьому плані вар
варів. Укладення своєрідних «династичних шлюбів» було надійною 
основою для збереження мирних контактів. У заснуванні Борисфе- 
на, як і багатьох інших полісів, брали участь представники іонійсь- 
ко-мілетської аристократії. Як правило, не тільки ойкіст (проводир 
організованої групи колоністів), а й його помічники мали аристок- 
ра і ичне походження. Мілет взагалі славився великою кількістю ста
рих аристократичних родів, які складали тут релігійний союз моль- 
пів, який згодом було створено і в Ольвії.

Крім цього, як уже зазначалося, перші засновники полісу та їхні 
нащадки традиційно вважалися знатними. Ця знатність зміцнюва
лася ще й тим, що в їхніх руках була вся повнота влади, вони створю
вали олігархічний устрій, володіли кращими землями за межами 
міста і тому вирізнялися своїм багатством серед інших верств насе
лення. У тільки-но заснованому Борисфені таких було ще дуже мало. 
Зруйнований морськими водами півострів, на якому вперше посе
лились елліни і від якого залишився маленький острівець Березань, 
мало що зберіг від полісу.

Хоча реальних і вірогідних джерел про існування тісних вза
ємовідносин між борисфенцями і населенням Лісостепу не так ба
гато, але достатньо для того, щоб сказати, що такі існували. Більш то- 
го, між сім’ями борисфенської аристократії і військової аристокра
тії Лісостепу укладалися шлюбні союзи, що відображено в генеало
гічних легендах, записаних Геродотом. Окремі аспекти цих легенд 
цікаво розглянути в ракурсі еллінської ідеї споріднення між двома 
народами й пропаганди цивілізаторської ролі грецьких колоністів у 
Скіфії.

ЛЕГЕНДАРНІ ЕЛЛІНО-СКІФСЬКІ 
ШЛЮБИ

На пробному камені випробують золото  —  

Немає надій,}іііиої проби;
А золотом випробують різницю  
Між добрим і недобрим.

Хілон

В історії вивчення населення Скіфії склалося два ди
вних парадокси, так чи інакше пов’язаних із золо
том. З одного боку, ще давні автори в період розквіту 
кочової Скіфії у IV ст. до Р. Хр., коли до її еліти надхо
дила велика кількість чудових виробів грецьких 
майстрів із дорогоцінних металів, прикрашених ви
сокохудожніми зображеннями людей і тварин, по
чали особливо ідеалізувати кочовий спосіб життя, 
приписувати деяким номадам риси найсправедли- 
вішого й благочестивого народу. Перший з цих ав
торів — Ефор, описуючи ідеалізованих ним гомерів
ських молокоїдів, зарахував до них і мудрого скіфа 
Анахарсіса. За уявленнями Ефора, тільки в такого 
народу могла бути людина, яка показала еллінам 
свою мудрість. Проте ефорівський Анахарсіс не має 
нічого спільного з реальним Анахарсісом Геродота.

З іншого боку, в XX ст. почалося найбільш інтен
сивне й широкомасштабне дослідження курганів 
скіфської знаті. Численні вироби торевтики, в тому 
числі високохудожні вироби мистецтва, виготовле
ні в IV ст. до Р. Хр. талановитими грецькими майст
рами, значно поповнили скарбницю «скіфського 
золота», яке зараз прославило Україну. Завдяки цьо
му вивчення історії й культури кочових скіфів підня
лося на небувало високий рівень. Жодному етносу 
Скіфії не присвячено стільки наукових праць, як но
мадам. Створені творчою фантазією грецьких худо
жників сцени із зображенням житгя скіфів разом із 
переданими Геродотом легендами стали джерелом 
для творення нових легенд про кочовиків, ідеаліза
ції їхнього світогляду й культури.
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Хоча за життя Анахарсіса й інших мудреців міфологічне мис- 
лення було все ще досить сильним, конкретні відомості про приро
ду й людей ставали дедалі реальнішими, історичними фактами. Що
правда, було ще далеко до того часу, коли з’явилися історичні праці, 
наприклад, Фукідіда, в яких боги перестали постійно втручатися в 
справи людей. Але Геродот вірив у неминучість долі й нерідко люд
ські вчинки та дії пояснював втручанням божества. Його надзвичай
но цікавили релігійні уявлення інших людей і народів, тому ми зараз 
маємо дві чудові легенди про походження скіфів. їх по-різному 
трактують, повязуючи або тільки з кочовиками, або із землеро
бами. В аспекті нашої теми найважливішим є питання про ел- 
ліноскіфські шлюби, які знайшли деяке відображення і в етно- 
гонічних легендах.

«Скіфи кажуть, — розповідається в першій з них, — що їхній на
род є наймолодший серед усіх народів, і ось як це сталося. їхня краї
на була пустелею і перша людина, що там з’явилася, була по імені Та
ргітай. Батьками цього Таргітая, як вони кажуть (але я цьому не 
вірю), були, за їхнім твердженням, Зевс і дочка [бога] ріки Борисфе- 
ну. Від них походив Таргітай і у нього було троє синів: Ліпоксай, Ар- 
поксай і наймолодший Колаксай. Коли вони були царями, з неба на 
скіфську землю впали зроблені із золота плуг, ярмо, сокира і чаша. 
Старший, побачивши їх першим, наблизився, щоб узяти, але все це 
золото при його наближенні почало горіти. Після того, як він 
відійшов, наблизився другий, і з золотом сталося те ж саме. Отже, так 
своїм полум’ям прогнало їх золото. Проте коли до нього наблизився 
третій, молодший, золото згасло і тоді він узяв його собі і пішов з 
ним додому. І старші брати після того, що вони побачили, погодили
ся передати все царство молодшому.

Отже, як кажуть, від Ліпоксая походять ті скіфи, плем’я яких на
зивається авхатами; від середнього брата, Арпоксая, ті, що називаю
ться катіарами і траспіями: і, нарешті, від молодшого брата походять 
ті, що називаються паралатами, а всі вони разом, як кажуть, називаю
ться сколотами, по імені царя. Назву скіфи їм дали елліни».

Не відомо, хто перший записав цю легенду і якому редагуванню 
вона піддалась у попередників Геродота та особисто у нього самого. 
Але її основа, безсумнівно, сягає ранньоархаїчного часу. Найціка
віше те, що легенда пов’язана з найвеличнішою з річок Скіфії — Бо- 
рисфеном через її однойменного бога і його дочку-німфу Борисфе- 
нщу> котра, до речі, вже у 2-й пол. VIII ст. до Р. Хр. вважалась у еллінів 
однією з муз Аполлона. З легенди ясно, що місцева німфа, дочка Бо- 
рисфена — прародителька всіх племен, які живуть у Скіфії. Відповід
но до еллінських звичаїв зводити до Зевса походження богів і всіх 
народів на землі, їхнім батьком виступає верховний бог Олімпу. 
Безумовно, версія про походження скіфа Таргітая, як і його синів,
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була вигадана самими еллінами, бо повністю збігається з їхнім міфо- 
творенням різних генеалогій.

Мати трьох синів не названа, проте еллінам було само по собі 
зрозуміло, що нею могла бути лише місцева земля в образі богині. 
Так, у легенді про назву Мілета, складену самими мілетянами, пер
ший цар (автохтон) був народжений від «місцевої землі» і отримав 
ім’я Мілет, за яким було названо і місто. Такими ж легендарними ца- 
рями-автохтонами були Ліпоксай, Арпоксай і Колоксай. Таргітай 
же — це уособлення всієї скіфської землі, першопредок Скіфії — тієї 
обширної країни, яку за часів Геродота населяли численні племена, 
в тому числі скіфські кочовики.

Навряд чи можна назвати ще один народ, у якого б існував такий 
незвичайно великий потяг до створення міфів не лише про похо
дження етносів на території Еллади і засновників її міст, а й тих чис
ленних народностей, з якими вони сусідили або тільки спілкувалися.

Так, Еллін — це син Зевса і Пірри, онук титана Прометея, був ба
тьком Еола, Дора і Ксута, котрі, у свою чергу, виступали як родона
чальники грецьких племен: еолійців, дорійців; сини Ксуга Іон і 
Ахей — відповідно іонійців і ахейців. Міфи підкреслювали етнічну 
єдність як усіх еллінів, так і еллінів з варварами, наприклад, в легенді 
про Таргітая — з місцевим населенням Скіфії. А крім того — ще й йо
го спорідненість з еллінами через одного батька — Зевса. Міфи про 
Кара, Mica, Ліда, Ліка як епонімів, відповідно, карійців, місійців, лідій- 
ців, лікійців, що населяли Малу Азію, теж взаємозв’язані, переплітаю
ться за своїм походженням то із Зевсом, то з Гераклом чи Герак- 
лідами. Родовід Перса елліни також зводили до Зевса і Данаї, від яких 
народився Персей, а від шлюбу останнього з царівною Ефіопії Анд
ромедою — Перс, що започаткував рід перських царів. Для доказу 
споріднення еллінських героїв з епонімами сусідніх народів інколи 
плелися складні сюжети з багатьма іменами, географічними назва
ми, різними пригодами, де перепліталися дії смертних людей і богів. 
Деякі античні письменники відзначали, що легенди у еллінів, особ
ливо з питань генеалогії, в багатьох випадках суперечливі.

, Таким чином, у легенді про Таргітая виразно виступає ідея спо
ріднення через Зевса, — як батька і царя всіх людей на землі, — ел
лінів із скіфським населенням, насамперед землеробами. А те, що са
ме їх мають на увазі, видно із символіки — суто землеробської. Пред
мети, що впали з неба, відігравали важливу роль у повсякденному 
житті лісостепових племен: плуг і ярмо для обробітку землі, сокира 
для вирубування дерев, чаша для збирання меду й питва. Вони вико
ристовувалися також і як сакральні речі в релігійних обрядах, тісно 
пов’язаних з 'їхніми заняттями.

Відвертіше та яскравіше ідея священного споріднення еллінів і 
всіх племен Скіфії втілена у другій генеалогічній легенді, яку, за сло-
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Боротьба Геракла з Геріоном за табун биків. Деталь розпису халкідської 
амфори третьої чверт і VI cm. до Р. Хр.

вами Геродота, розповідали понтійські греки, безумовно, ті, що жи
ли в Борисфені й Ольвії. Вона варта того, щоб її навести повністю.

«Геракл, женучи биків Геріона, прибув до країни, де тепер меш
кають скіфи і яка тоді була пустельною. А Геріон, кажуть, мешкав по
за Понтом, на острові, що його елліни називають Еріфея, десь по
близу Гадірів, які розташовані далі за Геракловими стовпами на узбе
режжі Океану. Океан, як твердять, починається на сході і обтікає всю 
землю. Так кажуть, але для цього не наводять ніяких доказів. Звідти 
повертався Геракл і щойно він прибув до країни, яка тепер назива
ється Скіфією (бо його там застала зима і мороз), як витяг свою ле
в’ячу шкуру, загорнувся в неї і заснув, а коні з його колісниці, які пас
лися в цей час, були таємно викрадені з божої волі.

Прокинувшись, Геракл почав шукати своїх коней, обійшов усю 
ту землю і, нарешті, прибув до країни, яка називається Гілея. І там в 
одній печері він знайшов істоту подвійної природи: наполовину во
на була дівчиною, а наполовину — змією. Побачивши її, він здивува
вся і спитав, чи не бачила вона десь його коней, що зникли. Вона тоді 
відповіла йому, що вони у неї, але вона поверне йому їх, коли він з 
нею з’єднається. І Геракл за таку ціну погодився з’єднатися з нею. 
А вона весь час відкладала повернення коней йому, бо хотіла якнай
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довше жити з Гераклом, а він хотів забрати коней і піти геть. Нареш
ті, вона віддала йому їх і сказала: «Цих коней, що прийшли сюди, за
ради тебе я врятувала, а ти винагородив мене за мою послугу, адже 
тепер у мене від тебе — три сини. Коли ці сини виростуть, поясни 
мені, що з ними робити, чи я залишу їх тут (бо цією країною Я ВОЛО
ДІЮ лише сама), чи я відішлю їх до тебе?» Так вона його запитала, а 
він, кажуть, так їй відповів: «Скоро ти побачиш, що сини вже стали 
дорослими, зроби те, що я тобі скажу, і ти правильно зробиш: хто з 
них зможе натягнути оцей лук ось так і зможе підперезатися оцим 
поясом, як я тобі показую, того ти залишиш у цій країні. А хто не 
спроможеться зробити так, як я тобі кажу, того ти прожени геть із 
цієї країни. І коли ти так зробиш, ти і сама будеш задоволена і вико
наєш мій наказ».

Так він узяв один із луків (бо до тих пір Геракл носив із собою два 
луки) і показав, як слід оперізуватися поясом і передав їй і лук, і пояс, 
які носив на тому боці, де було припасовано золоту чашу, а передав
ши її, відійшов. Коли народилися сини, вона спершу дала їм імена: 
першого назвала Агафірсом, другого Гелоном, а останнього — 
Скіфом. Згодом, коли вони стали дорослими, вона згадала про на
станову Геракла і виконала її. Двохсинів, які не спромоглися викона
ти запропоноване матір’ю, вона вигнала з країни. А наймолодший з 
них, Скіф, виконав усе і залишився в країні. І від Скіфа, Гераклового 
сіма, походять ті, що стають царями скіфів. І на згадку про ту чашу 
скіфи і до цього часу носять підвішену на поясі чашу. (Оце, власне, 
зробила для Скіфа і саме для цього, його мати.) Це, про що я розпо
вів, переказують елліни, які мешкають на берегах Понту».

З погляду сучасного знання давньогрецької міфології понтійсь- 
ку легенду можна розподілити па дві основні частини, штучно поєд
нані між собою. В кінці Геродот зробив приписку. В першій коротко 
наводиться десятий подвиг Геракла, який він здійснив, пригнавши 
биків (корів) Геріона за велінням Еврісфея в Мікени. Цей міф най
краще підходив для того, щоб зв’язати Геракла — постійного й 
невтомного мандрівника, завойовника і сакрального колонізатора 
з припонтійськими землями. Геродот не пояснює, чому цей герой 
потрапив у такі віддалені землі, як і не переповідає докладно міф про 
нього, адже йому й так було зрозуміло, що всі елліни, для яких він пи
сав свою «Історію», його добре знали.

У другій частині легенди елліни пояснювали, як, за їхніми уяв
леннями, на землі з’явилися три племені — скіфи, агафірси і гелони, 
в основі походження яких — священний шлюб прабатьків — пред
ставників двох етносів: еллінського міфічного мандрівника, героя і 
бога Геракла й місцевої Єхидни, власне, породження землі і лісу.

Образ Геракла — найславетнішого лучника і пастуха, прабатька, 
за еллінською міфологією, численних племен і родів, має тут суто
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еллінський характер, наділений притаманними йому атрибутами. 
Так само це стосується і Єхидни, яка, згідно з Гесіодом, була онукою 
Геї і Понту, жила в пустелі, далеко від богів і людей.

Найімовірніше, що ця легенда була створена в середовищі пер
ших колоністів у 2-й пол. VII ст., коли греки зіткнулися тут лише з 
трьома окремими племенами, походження яких приписали своєму 
герою. Агафірс, Гелон і Скіф були епонімами відповідно агафірсів, 
гелонів і скіфів. Зводячи всі три племені до одного родоводу, елліни, 
певно, вбачали в них схожі риси в способі життя і звичаях.

Легенда глибоко символічна, вміщує в собі абстрактно узагаль
нені символи всієї скіфської землі і всіх етнічних спільнот, з якими 
елліни вступили в контакти. У назві цих племен — її правдоподіб
ність. Зовнішньосумарні образи наділені емоційною силою. Досить 
ясно в легенді вирізняються різні протиставлення — основа основ 
теоретичного мислення еллінів. Передусім, це два абсолютно про
тилежних образи Геракла і Єхидни, в діях і вчинках яких можна про
стежити їхню належність до різних культурних рівнів. Це не тільки 
чоловік і жінка. Герой уособлює керівну силу суспільства. Єхидна, 
хоч і володарка своєї землі, а потім і мати, стоїть нижче представни
ка еллінів не лише за зовнішнім виглядом: вона сама нічого не ви
рішує, лише виконує накази Геракла.

Обидва персонажі понтійської легенди уособлюють дві різні 
стадії давньогрецької релігії — хтонічну і олімпійську. Єхидна — по
родження Землі і практично сама Земля. Геракл, навпаки, вже яскра
вий взірець героїчної міфології, що, як один з пізніх олімпійських 
богів, вів свій родовід від Зевса. Завдяки сонячній колісниці Геліоса, 
яку він позичав у цього бога для здійснення своїх окремих подвигів, 
в тому числі десятого, його інколи вважали навіть божеством світла. 
Таку саму силу мав і лук, який подарував йому Аполлон і символіка 
якого пов’язана з поняттям розуму. Геракл не тільки наказує, він ро
зумно радить, як треба зробити, щоб зберегти цілісність країни: по
винен правити найкмітливіший, найспритніший і найсильніший — 
по суті, його іпостась. На противагу ГеракловІ Єхидна володіє лише 
материнським інстинктом. В її образі — узагальнене відображення 
зла (крадіжка коней, насильницьке утримання Геракла, вигнання 
старших синів, її зовнішній вигляд як страховиська) як різке проти
ставлення тому доброму, що приніс і дав її землі цей герой.

Нарешті, навіть лук, який Геракл подарував синам для випробу
вання, має свою особливу символіку не лише добра і розуму, а й жит
тя. Лук і Життя в давньогрецькій міфології і епосі — омоніми. Недар
ма пізніше Геракліт Ефеський — серед філософських протистав
лень поставив наступне: «Ім’я луку — життя, а справа його — смерть». 
Таким чином, залишивши лук у землі Єхидни, Геракл відродив її до 
нового життя, вдихнув у неї те, що було властиве для нього, а водно
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час і для всієї грецької культури. Звідси ясно простежується і таке 
глобальне протиставлення, як еллін — варвар, а разом з ним і пропа
ганда більш прогресивної цивілізаторської ролі культури еллінів.

З одного боку, в легенді передано погляд позитивного ставлен
ня до варварів через укладення священного шлюбу між еллінським 
національним героєм і місцевим породженням Землі, що служить 
запорукою для організації змішаних шлюбів між елітарними пред
ставниками еллінів і скіфів. Проте, з іншого боку, Геракл як загаль
ний представник еллінської культури, наділений безумовною ви
щістю перед Єхидною. Більш того, він дає їй розумні поради, і вона 
змушена просити їх у нього, бо сама не в змозі вирішити, що робити.

Колоністам Нижнього Побужжя була добре відома впорядкова
на міфологія і теогонія з обширним світом небесних, земних і підзе
мних явищ, якими управляють олімпійські боги на чолі із Зевсом. 
Зведення до нього і його сина Геракла всіх епонімів варварських 
племен у Скіфії свідчить про те, що тутешні еллінські переселенці 
вбачали в ньому царя і батька всіх людей і богів на землі. У свою чер
гу, це мало сприяти якщо не єднанню, то хоча б мирному співісну
ванню еллінів з усім населенням цієї далекої північної країни.

Таким чином, у 2-й пол. VII ст. між двома зовсім різними за по
літичним і культурним рівнем розвитку народами вже існували такі 
взаємовідносини, які мали сприяти укладанню шлюбів між окреми
ми їхніми представниками. Адже шлюбні союзи існували навіть на 
вищому — сакральному рівні. Створюючи легенди про походження 
родоначальників скіфів за участі своїх головних богів і героїв, ел
ліни, очевидно, пропагували ідею міжетнічних шлюбів, а разом з 
нею гуманне ставлення до сусідніх народів, що слугувало запорукою 
їхнього мирного життя, розквіту міст і збагаченню громадян.



ПОХОДЖЕННЯ АНАХАРСІСА

З повним стріл сагайдаком і луком 
На злого недруга підемо:
Немає у  нього на устах ні слова вірного — 
Подвійна думка в душі його~

Піттак

Відома пісня, за Діогеном Лаертським, четвертого 
мудреця асоціюється з поверненням Анахарсіса на 
рідну землю, де він загинув від стріли свого брата 
нібито за зраду отчих звичаїв. Причиною кінця зем
ного існування скіфського мудреця, таким чином, 
було його походження. Психологічний стан його 
душі був складний і суперечливий, якщо, незважаю
чи ні на що, по суті, на схилі віку він вирішив повер
нутися туди, звідки поїхав ще молодим. Зараз важко 
судити, яке таємне джерело енергії живило його ду
шу й розум, адже його моральні вислови і правила 
нічого про це не говорять.

Взагалі ж, народжена від змішаного шлюбу 
людина, що ясно усвідомлює сенс свого життя, 
прагне до знань і творчої діяльності, сприйняття 
різноманітних духовних цінностей, людина сум
лінна й чесна не може бути до кінця щасливою й 
спокійною. В екстремальних ситуаціях, тим паче у 
випадку виникнення етнічної ворожнечі, їй дово
диться робити вибір: на який бік перейти, чиї ідеї і 
звичаї сприйняти, чому вірити, а що відкинути. На
вряд чи вдається в такому випадку повністю позба
витися роздвоєності поглядів. «Подвійна думка» 
може переслідувати її все життя, тому що не завжди 
можна вибрати правильний шлях і зорієнтуватися 
в тому, що відбувається.

Певно, всі перипетії народження Анахарсіса від 
еллінки і скіфа позначилися на його подальшій долі. 
Однак належність до двох абсолютно різних куль
турних і релігійних світів подарувала йому зустріч з 
Елладою і творчу славу, якої не досягав більше жоден

уродженець Скіфії. Він прославив її своєю мудрістю, благородством, 
силою духу і правди. Вона ж, перебуваючи на зовсім іншому щаблі 
свого розвитку, так і не змогла цього осягнути і про це дізнатися. Са
ме особисті зусилля Анахарсіса все пізнати в Елладі, щоб передати 
потім свій досвід і свої знання співплемінникам, не увінчалися ус
піхом. Зміна свідомості будь-якого народу неможлива при зусиллі 
розуму й порухах душі лише однієї людини, тим паче, якщо його 
вбивають на порозі свого дому.

Завдяки властивій еллінам цікавості до походження кожної лю
дини, особливо чим-небудь відомої, їхній прихильності до упоряд
кованості родоводів як усіх божеств, героїв, царів, так і багатьох ін
ших людей, античні автори зберегли й імена предків Анахарсіса. 
Безумовно, першим поштовхом для виховання еллінів у дусі поваж
ного ставлення до свого роду були унікальні поеми — «Іліада» Гоме
ра і «Походження богів» Гесіода з їх складними, але вже добре упо
рядкованими родоводами. Стало -всім відомо, якими родинними 
зв’язками сплетені між собою боги, богині, герої. Дещо пізніше бага
то прославлених діячів Еллади, а потім і Римської імперії почали 
зводити свої родоводи до цих міфологічних персонажів.

Щодо традиції збереження відомостей про свої родоводи, то ел
ліни, звичайно, вирізнялись в античну епоху серед усіх інших наро
дів. З появою писемності вже в архаїчний час дедалі частіше з’являю
ться імена разом з батьковим іменем.

Цей короткий відступ зроблено спеціально для того, щоб пока
зати, що родоводи в античній історії не були випадкові. Елліни були 
так виховані. Повага до батьків стала своєрідним генетичним кодом 
їхньої свідомості, мірилом совісті й доброчесності. Якщо просто з 
цікавості перегорнути сторінки трактату Діогена Лаертського, то 
одразу ж кинеться у вічі, що поряд з іменем майже кожного філосо
фа стоїть ім’я його батька. Причому, незалежно від того, з якого роду 
він походив: найстарішого і знатного, як Фалес, Солон і Платон (до 
речі, у останніх двох був один родовід) чи маловідомого і нічим не 
примітного, як Піфагор, Есхін чи Діоген Сінопський. Імена батьків 
відсутні у вихідців з нашої землі — філософів Біона Борисфеніта, 
чий батько прокрався і через що вся його сім’я була продана в рабст
во, і Сфера Боспорського, про батька якого античні автори, взагалі, 
не згадують.

Анахарсіс у цьому плані — виняток. Однак розібратись у його 
родоводі через недоговореність, суб’єктивні вигадки і плутанину в 
свідченнях давніх письменників після того, як минули тисячоліття, 
не так-то просто.

Найраніші відомості про походження Анахарсіса збереглися в 
«Історії» Геродота. Хоча на час її написання минуло трохи більше 
100 років від періоду смерті мудрого скіфа, автору вдалося зібрати
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зовсім мало фактів. Особливо порів
няно зі скіфським царем Скілом, який 
уже близько середини V ст. загинув з 
тієї ж причини, що й Анахарсіс — за 
віровідступництво. Але якщо про Скіла 
Геродоту зміг розповісти Тімн — пред
ставник царя Аріапіфа, який, можливо, 
був родичем його дружини-еллінки з 
Істрії, а разом з тим і перекладачем, то 
про Анахарсіса ніхто на скіфській землі 
вже не пам’ятав. Тімн лише здогадно 
нібито розповів Геродоту, що Анахар
сіса вбив його брат — цар Савлій, бать
ко Іданфірса.

Отже, змінилось не одне покоління. 
В середині — третій чверті V ст., коли 
Геродот збирав матеріал для своєї кни
ги і писав її, вже зовсім по-іншому ви
глядала етнокарта Скіфії. В її серцеви

ні — Подніпров’ї — ключові позиції зайняли кочові скіфи, котрі 
тримали під своїм контролем Боспорське царство, Ольвійський 
поліс і городища Лісостепу. Останні одне за одним зникали з лиця 
землі або переживали економічний занепад. Звідси в Елладу потра
пило багато рабів, торгівля якими стала одним із факторів еконо
мічного розквіту кочової Скіфії, неймовірного збагачення її вож
дів. Геродот симпатизував войовничим номадам і вирізняв їх з усіх 
етносів, які населяли цю величезну країну з її нестійкими й невира
зними кордонами.

У Нижньому Побужжі за часів Геродота Борисфен як поліс і тор
говий центр перестав існувати. На перше місце виступила Ольвія, 
яку, проте, середземноморські елліни називали тільки Борисфеном! 
Усе північне узбережжя Чорного моря було вже густо заселене ви
хідцями з різних областей Еллади, і нащадки перших колоністів не 
відчували себе тут так самотньо, як їхні предки.

Це були зовсім інші часи, але Геродот не зумів цього зрозуміти 
Він поєднав історичні новели про Анахарсіса і Скіла одним мораль
ним повчанням: за зраду отчих звичаїв усі розплачуються смертю. 
Водночас він приписав їм одну долю, одне походження, як етнічне, 
так і соціальне, звівши їх до одного народу, царі якого вірні своїм 
традиціям і жорстоко розправляються з тими, хто почав шанувати 
еллінських богів.

Але якщо новела про Скіла насичена численними фактами, де
талями, іменами різних царів, що перебували в родинних зв’язках 
завдяки династичним шлюбам, то це зовсім не характерно для опо
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ма. Римська копія з грець
кого оригіналу. Нью-Йорк

віді про мудрого скіфа. Чим же поясни
ти таку велику різницю в історичній ін
формації? Безперечно, значно кращою 
обізнаністю інформаторів Геродота про 
родовід Скіла і його родичів. Адже ще 
залишалося в живих багато сучасників 
згадуваних ним царів, а можливо, й оче
видців тих жорстоких династичних 
розправ. Оскільки Скіл був сином еллін
ки з Істрії на Дунаї і мав дружину-еллін- 
ку в Ольвії, де він водночас входив до 
релігійного союзу поклонників бога 
вина Діоніса, то зрозуміло, що мешкан
ці обох міст добре знали, чому і як заги
нув еллінофіл Скіл.

Сталося це десь близько середини 
V ст., про що історик міг дізнатися з різ
них джерел: від ольвійських та істрійсь- 
ких купців, з якими зустрічався як в Афі
нах, так і в інших грецьких містах; від 
згадуваного ним Тімна, котрий, певно, 
був родичем матері Скіла. Відомо, що у еллінів існував звичай до кін
ця життя опікувати й оберігати жінок свого роду. Як її опікун, пере
буваючи при дворі царя Аріапіфа, Тімн заодно користувався і його 
довір’ям, тому справді міг багато чого знати про життя сучасних йо
му царів скіфів, фракійців, агафірсів. Крім того, його безпосеред
німи інформаторами, безперечно, були і скіфи-поліцаї, які служили 
в Афінах, слідкуючи за порядком на вулицях, народних зборах і в су
дах. Немало тут було і домашніх рабів, за походженням скіфів, з яки
ми при бажанні теж можна було поспілкуватися. А от про Анахар
сіса, який, за виразом Геродота, жив «багато, навіть дуже багато ро
ків» до того, він нічого певного знати не міг і висловив лише свої здо
гади стосовно його родоводу.

Історик вважав, що скіфи нічого не пам’ятають про мудреця ли
ше тому, що він відвідав Елладу і справляв іноземні обряди. Але ж 
звідкіля він узнав його ім’я? Виявляється, Анахарсіса добре знали на 
землі еллінів. І хоча розповіді про нього були суперечливі, його все- 
таки тут надовго запам’ятали. Головною помилкою Геродота віднос
но даних про Анахарсіса в Елладі, зокрема в Спарті, було те, що він 
недовірливо поставився до цієї інформації, не займався перевіркою 
фактів як неодмінних елементів для встановлення істини. В його 
праці багато помилок як наслідків легковір’я. Головним джерелом 
інформації у Геродота була «чутка», яку багато століть по тому Рабле 
персоніфікував в образі старця з рисами Геродота. Тому зараз по
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трібно досить обережно ставитися до відомостей цього історика, 
перепровіряти їх іншими фактами. Адже, як загальновизнано, він 
намагався представити цікаву розповідь про війни і народи для сво
їх співвітчизників, а не суто історичну працю.

Безумовно, Геродот вважав Анахарсіса історичною особою, від
носно чого в жодному випадку не висловив ніяких сумнівів. І для нас 
це є найважливішим фактом і незаперечним доказом проти скепси
су деяких вчених, які не вірять в реальність мудреця, вважаючи його 
вигадкою еллінів. У свій час уже в якихось писемних джерелах, котрі 
не збереглися донині, історик прочитав, що Анахарсіс, який жив на
багато раніше від нього, «здобув славу мудрого» завдяки тому, що 
об’їздив більшу частину світу. Був він за походженням із Скіфії, нази
вав себе сином Гнура, онуком Спаргапіфа, правнуком Ліка, хоча про 
них ніхто нічого не знав. Геродот намагався вияснити родовід Ана
харсіса, але не знайшов ніяких конкретних відомостей і, здогадно, 
приписав його до роду Іданфірса — відомого скіфського царя, якого 
наділив надзвичайною хитрістю, хоробрістю і мудрістю у боротьбі 
з перським царем Дарієм. Але наскільки це відповідає дійсності, мо
жна лише здогадуватися.

Судячи з усього, Анахарсіса добре пам’ятали в Спарті. В усяко
му разі саме тут історикові вдалося дізнатися, що його було посла
но в Елладу скіфським царем для навчання. Вернувшись після цьо
го на батьківщину, він розповів про знання еллінів і їхні прагнення 
до таких, сказавши про лакедемонян, що лише вони вміють вести 
розумні розмови і добре розуміють чужинців. Тим часом, у Спарті 
про такі вислови скіфа відносно мешканців їхньої столиці могли 
знати в тому випадку, коли він знову'гуди повернувся і все розказав. 
Для спартанців це була неабияка похвала і тому вони її запам’ятали, 
а хтось із спартанських письменників зафіксував її у своєму творі, 
що став відомим Геродотові. Як прихильник афінської демократії, 
він недоброзичливо ставився до спартанців — ворогів афінян.! ця 
його недоброзичливість, на жаль, позначилася і на інформації про 
Анахарсіса. Він рішуче заявив, що все це вигадки лекедемонян. На
справді, Анахарсіс загинув, як тільки вернувся до Скіфії, тому що 
сприйняв еллінські звичаї. Його спіткала така ж доля, як і царя 
Скіла. Геродот робить особливий наголос на тому, що тих, хто пе
реймає чужі закони, скіфи карають смертю. У цьому звучить і його 
завуальоване звернення до всіх еллінів дотримуватися батьківсь
ких традицій, його особисте ставлення до поведінки кожної люди
ни, його світоглядне кредо. І крізь призму долі Скіла, про якого він 
знав набагато більше, він завершує подібним чином розповідь і 
про життя Анахарсіса. При цьому відкрито відкидає ті відомості 
про причини його приїзду до Еллади і нового повернення туди, які 
він почерпнув з більш ранніх джерел. Звичайно, шкода, що він так
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недовірливо до них поставився і навіть не назвав імені автора, кот
рий написав про Анахарсіса.

Але це справді були реальні факти, бо підтверджуються і всіма 
іншими авторами, хто цікавився родоводом мудрого скіфа. Переду
сім, він син просто Гнура, а про інших його предків ніхто більше не 
згадував. Невідомо, якого етнічного й соціального походження був 
цей Гнур, оскільки біографи IV—III ст. до Р. Хр. та Діоген Лаертський 
нічого конкретного про нього не знали. Зрештою, можна констату
вати, що найобізнаніші в античній літературі автори не вказували, 
що він по прямій лінії має царське походження.

Крім того, відомий римський письменник II ст. після Р. Хр. Лу- 
кіан Самосатський, який дуже добре знав усю античну літературу, 
теж не вважав Анахарсіса царевичем і в своєму художньому творі на
писав, що його батьком був якийсь Давкет — знатна й багата людина, 
але, звісно, не цар.

Лише анонімний коментатор філософського твору Платона 
«Держава», який, певно, читав «Історію» Геродота, зазначив, що Ана
харсіс був сином царя.

Усе це вказує лише на те, що в творах того часу справді не існува
ло ніяких натяків про царське походження Анахарсіса. Важливо, що 
ніхто з античних авторів не розвивав далі міркування Геродота про 
спорідненість цього скіфа з Савлієм і Іданфірсом. Навпаки, в інших 
джерелах повідомлялося, що його братом був цар Кадуїд. Очевидно, 
з якогось більш раннього твору, ніж «Історія» Геродота, — як уже вка
зувалося, про нього завуальовано натякав і він сам, — було добре ві
домо, що Анахарсіс називав себе сином Гнура і братом царя Кадуїда.

У такому випадку дуже цікаво, що батько і його предки не були 
царями, а лише брат став називатися таким. Саме в цьому можна шу
кати реальні етнічні корені уродженця Скіфії. Найімовірніше, що в 
2-й пол. VII ст. у скіфів-землеробів Лісостепу ще не існувало царської 
влади, а лише формувались окремі етнополітичні об’єднання з вож
дями на чолі. Первинно поняття «цар» не було властиво їхньому 
менталітету. Тісні взаємовідносини з іншими етносами, зокрема, 
фракійцями, кочовими скіфами, еллінами, агафірсами, можливі ди
настичні поліетнічні шлюби сприяли тому, що тільки Кадуїд, син 
Гнура, проголосив себе царем. Якщо насправді відповідає дійсності 
той факт, що Анахарсіса послав в Елладу цар, то таким міг бути його 
старший брат. Якщо ж він брат і по матері і також вихований хоч 
якоюсь мірою в еллінському дусі, то досить логічно було б при тако
му феноменальному піднесенні Лісостепу під впливом еллінів по
слати свого молодшого брата в Елладу для детальнішого ознайом
лення з їхніми досягненнями і законами. З усіх точок зору така обіз
наність була ні до чого кочовим скіфам. Адже вони завдяки числен
ним походам до Передньої і Малої Азії, довготривалому перебу-
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ванню в тих краях так добре знали про різні країни; по-друге, вже 
мали своє власне уявлення про царську владу і, як показує історія, 
нічого змінювати не бажали, вважаючи кочовий спосіб життя най
кращим.

Якщо спартанська інформація про Анахарсіса вірна, то немає 
нічого неймовірного в тому, що він виконав доручення свого брата, 
вернувся на батьківщину і розповів йому про закони Солона в 
Афінах і Лікурга в Спарті. Саме тоді в усіх куточках грецького світу 
найбільше знали про них. Купці та колоністи з Борисфена могли 
донести розповіді про ці реформи і до мешканців Лісостепу. Тому 
вірогідніше, що Кадущ як цар знову відправив свого розумного і 
талановитого брата в Елладу з міркувань суто меркантильних. 
І Анахарсіс це добре розумів. Знаючи, що боротьба за владу може 
призвести його до загибелі, він надовго залишається там, подорожу
ючи з одного міста до іншого, що, зрештою, принесло йому славу 
мудреця.

Досить важливі відомості залишились і про його матір. І Платон, 
і Діоген Лаертський, як і біографи мудреців, знали, що Анахарсіс во
лодів двома мовами, в тому числі еллінською, якої його навчила ма
ти, еллінка за походженням. Її' соціальний стан ніким не уточнював
ся. Оскільки в античному суспільстві головним вважався батько, по
вноправний громадянин полісу, а жінка взагалі не мала ніяких прав, 
то тільки його ім’я зазначалось у всіх родоводах відомих людей і до
сить рідко згадувалась мати. Але й така коротка довідка про подвійне 
етнічне походження Анахарсіса має неабияке значення, бо завдяки 
їй стає ясно і зрозуміло, чому цей уродженець Скіфії так рано потра
пив до Еллади і прилучився до її культури.

Геродот, звичайно, має рацію, що всі племена, особливо кочові, 
в Скіфії вперто й фанатично дотримувалися свого узвичаєного спо
собу життя. Адже, як не дивно для сучасної людини, перебуваючи у 
таких тісних взаємовідносинах з еллінами, вони не зуміли або не 
захотіли загалом піднятися до їхнього рівня: не запозичили у них 
писемність, політичний устрій, гончарний круг, плавання на ко
раблях тощо.

Вертаючись до родоводу Анахарсіса, зокрема його брата Кадуї- 
да, не можна виключати, що його батько Гнур одночасно був жона
тий на еллінці з Борисфена і на місцевій жінці. Але враховуючи його 
високий соціальний ранг, остання могла бути і з царського роду 
якогось сусіднього племені. З розповіді про Скіла відомо, які складні 
династичні переплетення і троєжонство мали тутешні царі. Контак
туючи між собою, різні скіфські племена, фракійці й агафірси впли
вали одне на одного. Так, окремі елементи фракійської та гальштат- 
ської культур досить добре простежуються на археологічних пам’я
тках Лісостепу, особливо Немирівського городища.
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Нічого певного сказати не можна про те, де жив Анахарсіс із 
своєю матір’ю до його від’їзду в Елладу. Чи були постійно на одному з 
лісостепових поселень, чи все ж таки мешкали хоч якийсь час і в Бо- 
рисфені у діда-елліна? Невідомо, хто найбільше вплинув на його 
рішення так надовго залишити свою батьківщину. Чи не опинився 
Бін у полоні розповідей своїх еллінських родичів про їхню сонячну 
вітчизну? Чи не трапилося так, що на нього взагалі не було ніякого 
тиску з боку брата, який за всіма правилами зайняв місце верховно
го вождя після смерті батька або завоював його? Можна, звичайно, 
робити багато різних припущень, але жодному з них не варто відда
вати перевагу, бо достовірних писемних свідчень просто немає.

Загальне твердження, що Анахарсіс — кочовий скіф, надовго 
увійшло як в античну, так і сучасну літературу. Можливо, саме тому 
до ного історичності так скептично й недовірливо ставляться деякі 
сучасні дослідники. Здавалося б, дуже сумнівне прагнення довести, 
ідо він міг мати і зовсім інше походження. Як би там не було, але ще 
ніхто не намагався встановити його конкретну етнічну належність.

За традицією, закладеною ще за періоду ідеалізації окремими іс
ториками скіфських номадів, Анахарсіса почали сприймати лише 
як їхнього представника. Проте, як було зазначено вище, таке на
вряд чи могло бути вже з тієї простої причини, що під час народжен
ня Анахарсіса скіфи-кочовики перебували зовсім в іншому регіо
ні — Північному Кавказі і їхні інтереси було спрямовано на перед- 
пьоазійські країни. Хронологічні невідповідності й розбіжності в 
свідченнях про родовід Анахарсіса підтверджують, що він не міг бу
ти уродженцем кочової Скіфії. Про це говорять і інші факти з життя 
мудреця, як буде показано далі.

Однак цікаво простежити, як античні автори розвивали думку 
про належність його до кочовиків. Міркування Геродота про родо
від Анахарсіса з висновком про те, що він був дядьком Іданфірса, хоч 
і не були підтримані іншими грецькими письменниками, проте яко
юсь мірою сприяли більш широкому розповсюдженню ідеї про ньо
го як кочовика. Найбільше враження на них справив основний те
зис Геродота: «Береги Попту Евксінського, куди готувався здійснити 
військовий похід Дарій, порівняно з усіма іншими країнами населе- 
і н найменш освіченими народами, за винятком скіфів. Бо серед пле
мен у припонтійських краях ми не можемо назвати жодного, що бу
ло відоме своєю мудрістю, і не знаємо нікого, хто б уславився своїм 
розумом, крім скіфського етносу і Анахарсіса».

Чому ж Геродот так високо цінував кочовиків? Він сам досить яс- 
і ю відповів на це питання: «У скіфського племені вирішення одного і 
при тому найважливішого із завдань, які стоять перед людьми, при
думано наймудріше порівняно з усіма відомими нам народами; од
нак усім іншим я не захоплююсь. Рішення ж цього найважливішого
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завдання придумано так, що ніхто, вдершись до них, не зможе вряту
ватись втечею і не в змозі захопити їх, якщо вони не захочуть, щоб їх 
знайшли: адже вони не засновують ні міст, ні укріплень, але всі вони, 
будучи кінними стрільцями, возять свої житла з собою, отримуючи 
засоби для життя не від плуга, а від розведення худоби; житла у них 
на возах. Як можуть такі люди бути переможеними чи доступними 
для нападу?»

Ось те єдине — непереможність скіфів через їхній кочовий спо
сіб життя, що так захоплювало Геродота. З наведеного уривка видно, 
що він вірив, що скіфи спеціально вигадали собі такий спосіб життя, 
щоб мати славу непереможених. У цьому відкритті — їхня мудрість. 
Ставлячи її на один рівень з мудрістю Анахарсіса, він суперечить сам 
собі. Адже Анахарсіс, на його погляд, мудрий тому, що він багато по
дорожував і почерпнув знання в різних краях і в різних людей. Муд
рість скіфського племені пов’язується ним з непереможністю через 
їхній спосіб життя, який давав змогу з усім своїм скарбом, жінками, 
дітьми, худобою швидко втекти від будь-якого ворога.

Отже, оскільки Скіфія, на його думку, населена найменш освіче
ними народами, то, певна річ, Анахарсіс міг належати тільки до ко
човиків, бо лише вони вирізняються з-поміж них здатністю вигаду
вати. Прагнення Геродота що б то не стало приписати кочовикам 
мудрість відзначалася багатьма вченими. Те, що було характерне для 
еллінів, — раціоналізм і новаторство в багатьох сферах життя, — він 
намагався також знайти у скіфських кочовиків.

Можливо, спираючись на нього, історик IV ст. Ефор уже відкри
то ідеалізував деяких номадів, що пов’язано з ідеалізацією і обож
ненням Гомера, адже все, що сказав Поет, як його нерідко іменували, 
вважалося незаперечною істиною, все «просіювалося» через його 
погляди, а нова інформація про номадів його мало цікавила. Зіпсо
вані звичаї кочовиків підлягали осуду. Ідеальними у всій своїй прос
тоті й скромності були тільки абії та гіппемолги, які згадуються в 
«Іліаді» Гомера. Ефор підкреслював, що добре знає реальне життя 
скіфів у всій його дикості й непривабливості, але писатиме лише 
про те, що, буцімто, знав про них Гомер. Адже тільки його абії мо
жуть стати взірцем для наслідування еллінам: жити за законами при
роди, утримуватися від м’ясної 'їжі, нікому не заздрити, бути благоче
стивими й справедливими.

Очевидно, в моральних сентенціях Анахарсіса, які могли бути 
більш відомі Ефору, ніж сучасним читачам, висловлювалися близькі 
йому ідеї й думки, тому що мудрий і доброчесний уродженець нашої 
землі був ним зарахований до цих гомерівських благочестивих 
абіїв, які нібито продовжували жити в Скіфії.

Звісно, ефорівська ідеалізація кочовиків — абіїв, хоч і знайшла 
своїх прибічників і критиків серед античних авторів, до реального
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життя Анахарсіса ніякого відношення не мала. А проте прецедент із 
зарахуванням Анахарсіса до кочових скіфів було створено ще в дав
нину, його не відхиляють і сьогодні, незважаючи на те, що доказів 
ДЛЯ цього зовсім не існує.

Саме ім’я «Анахарсіс» вчені намагалися вияснити з допомогою 
якої-небудь з відомих мов: давньогрецької, іранської, індогерман
ської тощо, однак їхні спроби не увінчалися успіхом. Майже всі 
водночас заперечують його іранське походження. Деякою мірою це 
теж вказує на те, що Анахарсіс народився не в середовищі кочо
вих скіфів.

Отже, в результаті найраніших контактів між мілетськими коло
ністами, які заснували Борисфен, і землеробськими племенами, зо
крема, Немирівського городища, які першими туди дістались уже в 
2-й чверті — середині VII ст., став можливим шлюб між Гнуром і не
відомою за іменем еллінкою. Вихований в еллінському дусі Анахар
сіс безбоязно зміг вирушити у далеку подорож до Еллади, без якої не 
склалася б його доля як мудреця. Ніхто не став би його зараховувати 
до мудреців, якби він опинився тут пізніше того гідного подиву часу 
в її історії, котрий нерідко називають «епохою легендарних мудре
ців» або «епохою Семи мудреців».



В цьому —  благо істинне...
Біант

Якось влітку Анахарсіс сів на корабель у гавані Бори- 
сфена і вздовж узбережжя різних морів поплив до 
Еллади. То була довга й нелегка подорож. Хто його 
проводжав? Куди спочатку він приїхав? На які кошти 
жив і мандрував? Чи насправді послав його цар для 
навчання й ознайомлення з чужими законами?

У 1-й пол. VI ст. ще не існувало звичаю відправ- 
ляіи дітей з понтійських колоній в Елладу для удо
сконалення знань, що стало характерним для піз
нішого часу. Хіба що треба зробити виняток із за
гальних правил, адже Анахарсіс з усякого погляду — 
особа унікальна! Навіть якщо його і відправив цар, 
можна припускати, що спочатку він поїхав до Міле- 
та, де, можливо, ще жили родичі з боку матері. Крім 
того, в цей ранній час грецької колонізації понтійсь- 
кого узбережжя сюди здебільшого припливали ко
раблі з метрополії Борисфена Мілета, який був 
ініціатором його заснування і здійснення розвідок у 
північних краях Скіфії. При сприянні своїх родичів 
чи знайомих молода талановита людина змогла по
тім об’їздити багато країн і міст.

Це й був час інтенсивного знайомства Анахар
сіс3 з традиціями і творчою діяльністю еллінів, їх
німи політичними змінами й новими полісними за
конами. Чи супроводжував його хто-небудь на шля
ху в Елладу і в подорожах по ній, нічого не відомо. Як 
уже зазначалося, багато хто з мудреців займався 
торгівлею, що давало змогу переїжджати з місця на 
місце, знайомитися з багатьма людьми, отримувати 
велиш прибутки. Зароблені таким чином кошти во-
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ни згодом використовували в своїй політичній діяльності, творчості 
і для наукових відкриттів. Складається враження, що перші кроки в 
науці було зроблено купцями. Але у творах античних авторів немає 
й натяку на те, чим займався Анахарсіс для свого прожиття.

Взагалі, чимало з того, про що б хотілося узнати, залишається за 
темною завісою пройдених людством тисячоліть. Але ясно одне: 
живучи в Елладі, Анахарсіс нібито знав мудрі настанови Біанта, явно 
не порушував тутешні закони й звичаї, поважно ставився до тради
цій еллінів, був до них доброзичливим і чесним, куди б не закинула 
його жага знань. Завдяки цьому вони оцінили його здібності й зали
шили про нього добру пам’ять.

Якою ж була Еллада в 1 -й пол. VI ст. до Р. Хр.? Чи справді там мож
на було чомусь навчитись і стати освіченою людиною?

Загальновідомо, що культурний розвиток народів усіх епох і ма
териків не був рівномірний. У той чи інший час аж до сьогодні над 
якою-небудь країною запалає щаслива доля-зоря, щоб освітити 
шлях небувалого творчого піднесення. Бурхливий розквіт культури 
оді юго народу завжди має загальнолюдське значення. Особливо він 
важливий для людей, котрі близько спілкуються між собою. Рушій
ною силою культурних злетів є творча ініціатива окремих індивідів, 
їхнє постійне прагнення до створення нового й розгадок незвідано
го. Люди з новаторськими нахилами і особливим складом розуму, 
геніальні особистості народжувались у всі часи. Інша справа, що ‘їхні 
імена, думки, відкриття через браку багатьох народів писемності не 
дійшли до нас.

Анахарсіс — один із таких індивідів. Він — явище 1-ї пол. VI ст., 
одного з найцікавіших періодів в історії Еллади й Скіфії. І йому, 
безумовно, поталанило, бо він рано прилучився до еллінської куль
тури, хоч і стояв, як і всі мудреці, лише на порозі її небувалого роз
квіту. Для глибшого розуміння його особистості, індивідуальних на
хилів і світогляду необхідно спочатку хоча б коротко уявити карти
ну культурного розвитку Еллади кінця VII — 1-ї пол. VI ст. Звісно, це 
був відносно короткий час в її історії, але як багато він дав для майбу
тнього піднесення всіх творчих сил еллінів.

Анахарсісу не пощастило побачити й пізнати справжнє, за об
разним висловом Ернста Ренана, «грецьке чудо» — феноменальний 
розвиток філософії, астрономії, математики, історії, образотворчо
го мистецтва, величних храмів і монументальних статуй, почути 
емоційні промови афінських ораторів. Тоді ще не лунали на сценах 
театрів трагедії Есхіла, Еврипіда, Софокла, не сміялись елліни над 
аристофанівськими скіфами-поліцейськими. Навіть не виробля
лось ще тієї великої кількості розмальованого посуду з міфологічни
ми й історичними сюжетами, що розповсюдилися в усіх куточках 
античної ойкумени.
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Але це ьже була Еллада Гомера й Ге- 
сіода, архаїчної лірики й музики, пер
ших мілетських філософів, нарешті, Ел
лада олімпійських і музикальних агонів. 
Прагнення до доблесті й слави прони
зувало її духовний світ, наповнювало 
новим змістом світовідчуття еллінів. 
Вони пройшли перший короткий етап 
свого культурного перевороту, хоч і не 
уявляли, який злет творчості чекає їх 
попереду. Завдяки своїй дивній праце
здатності, обдарованості й творчій 
ініціативі елліни зайняли зовсім особ
ливе місце в історії людства. «Саме цей 
примітивний, легковірний і жорстокий 
народ, — зазначив А. Боннар, — винай
шов одночасно й нібито в одному по
риві... цивілізацію — нашу з вами ци
вілізацію. Цивілізація становить сукуп
ність винаходів і відкриттів, які захища
ють людське життя, роблять його менш 
залежним від сил природи, зміцнюють 
його в світі фізичному шляхом пізнан

ня її законів — згубних для неосвіченої людини на нижчих щаблях 
розвитку... Однак окрім захисту життя, цивілізація покликана ще йо
го прикрасити, збільшити загальний добробут, примножити ра
дість життя в суспільстві, де більш справедливі відносини встанов
люються між людьми. Вона повинна привести до розквіту цього 
життя в мистецтвах, якими всі люди насолоджуються спільно, по
винна розвити гуманістичне служіння людини в цьому реальному й 
одночасно уявному світі, яким є світ культури, перероблеї іий і по-ін
шому осмислений науками й мистецтвами, ставши, в свою чергу, не
вичерпним джерелом дальшої нової творчості».

Дійсно, в історії людства немає аналогічної цивілізації. Вона й 
сьогодні сприймається як неповторне, унікальне й божественне 
явище. Адже лише протягом VIII—VI ст. до Р. Хр. елліни зуміли зро
би їй так багато, як жоден інший народ не зробив за весь період 
своєї історії.

У 1-й пол. VI ст. в Елладі вже були широко відомі в усній передачі 
неперевершені епічні поеми «Іліада» й «Одіссея» Гомера, в яких 
оспівувалась любов дожиття і слава подвигу, пропагувалась ідея чес
ті людини, що ставилася вище благополуччя і щастя. Творчість Го
мера і Гесіода стала мірилом наступного культурного розвитку, під
няла менталітет еллінів на значно вищий рівень.
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Біант. М армурова герма. 
Ватикан. Копія з портрета 
JVcm.doP.Xp.

Гомер — перший поет і мисли
тель. Взагалі, великих перших, як по
казує світова практика, перевершити 
важко. Серед них багато імен, і кожне 
для своєї нації має надзвичайно ве
лике значення. Точно так і Гомер. На 
думку Платона, це «поет, який вихо
вав Елладу, і ради благополуччя й 
розвитку людських справ вартий то
го, щоб його вірші знати напам’ять і 
за тими правилами будувати все своє 
життя». За розумінням багатьох осві
чених еллінів, він — родоначальник 
усієї античної літератури і мудрець, 
який все знає, розбирається у всіх 
сферах людського життя, з нього по
чинається вся давньогрецька поезія 
й культура.

Оскільки за часів подорожі Ана- 
харсіса Еллада жила гомерівським 
духом і слухала його вірші, то, звичайно, скіф теж їх чув і знав. Але, 
окрім поем Гомера, тут можна було дізнатись і про багато інших 
справ і відкриттів, адже, на відміну від країн Сходу і Скіфії, в Елладі 
відбувався надзвичайно швидкий процес руйнування застарілих 
норм життя, своєрідний «культурний вибух».

Особливо слід підкреслити велику роль змагального начала в 
житті еллінів. Майже всі вчені визнають значення властивого їм 
«агонального духу». Жоден народ ні до, ні за періоду існування гре
цької цивілізації не влаштовував міжнародних олімпійських зма
гань. У жодного народу релігійні свята в кожному місті не супрово
джувалися різноманітними спортивними й музикально-поетични
ми агонами. Нарешті, жоден народ не організовував грандіозних па- 
неллінських свят на честь своїх божеств у головних сакральних 
центрах Еллади, котрі були й основними культурними центрами.

У всіх областях античного світу, в тому числі на Півдні сучасної 
України, агон мав фундаментальне значення у розвитку культури. 
Він служив не лише для розваг, які скрашували життя еллінів, але, пе
редусім, для вияву найсильніших серед фізично сильних і найтала- 
новитіших серед розумних і раціонально мислячих. Олімпіоніки 
прирівнювалися до героїв, а інколи й обожнювалися.

Водночас проповідувалося, що добра мудрість або просто муд
рість може стати засобом для досягнення успіхів у житті. Творчі по
шуки окремих осіб дуже рано отримали туї’ всенародну підтримку й 
заохочення в суспільстві. Саме в 1 -й пол. VI ст. жили прославлені Фа-
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лес. Солон, Періандр, Піттак, Хілон, Біант та інші мудреці. Створе
ний в паннелінському святилищі в Дельфах канон «Семи мудреців» 
підняв на новий культурний щабель інтелект не тільки головного 
покровителя поезії й музики Аполлона, а й еллінів.

Неабияким стимулом до творчої діяльності стає віднині праг
нення прославитися. Слава творця довгоживуча. Навіть поетеса 
Сафо вірила, що своїми віршами досягне слави, яка переживе її. 
Тим паче прагнули до неї мислителі-першовідкривачі, котрі ус
відомлювали свій пріоритет. Навіть якщо слова, що приписуються 
Фалесу, не аутентичні, вони все одно передають бажання творця: 
«Для мене було б достатньою нагородою, якби ти не став припису
вати собі, коли станеш передавати іншим те, чому ти від мене 
навчився, а сказав би, що автором цього відкриття є скоріш я чим 
хто-небудь інший».

Все це сприяло створенню загальної атмосфери, в якій первин
но філософська, наукова й художня творчість стала престижним за
няттям. Люди, наділені талантом, поривалися до творчої діяльності і 
знань, користувалися свободою й повагою оточуючих, викликали 
до себе підвищену цікавість у всіх інших громадян.
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У різних куточках післягомерівської Еллади спалахували, немов 
яскраві світляки в нічній пітьмі, вірші талановитих поетів. Особливо 
яскраво вони засяяли наприкінці VII — у 1-й пол. VI ст.: Мімнерм в Іо
нії, Алкей і Сафю на Лесбосі, Алкман і Тіртей у Спарті, Солон в Афінах, 
Стесіхор в Сицилії, Аріон у Коринфі. Здебільшого вони були сучас
никами Анахарсіса. Хоча кожен з них йшов своїм власним шляхом — 
шляхом першого поета з властивим лише йому світоглядом і став
ленням до життя, вони стали родоначальниками взагалі всієї світо
вої лірики. У них училися цілі покоління давніх і нових поетів.

Окрім широкопопулярної поетичної творчості в час перебу
вання Анахарсіса в Елладі почався розвиток науково-теоретичного 
пізнання й осмислення навколишнього світу. Багато мислячих лю
дей прагнули якомога більше побачити й висловити своє розуміння 
того, що відбувалося в природі, космосі, суспільстві. Раціональне й 
новаторське охопило всі сфери буття. Прибулому з далекої Скіфії 
Анахарсісутут можна було побачити не тільки різні міста, подібних 
яким ще не було на північному узбережжі Понту, спортивні та музи
кально-поетичні змагання, перші мармурові статуї богів і героїв, а й 
познайомитися з першою поетичною й початковою теоретичною 
творчістю, спробувати вникнути в його суть, щоб також стати твор
цем. Для допитливої й зацікавленої людини Еллада, безперечно, і в 
цей дуже ранній період своєї історії становила неабиякий інтерес.

На жаль, збереглося дуже мало відомостей про те, де саме побу
вав Анахарсіс і з ким з відомих творців йому вдалося познайоми
тися. Так, можна лише припускати, що він одразу прибув до Мілета. 
На той час це був значний торговельний і культурний центр. Тут то
ді жили перші мілетські філософи — Фалес і Анаксімандр. Потяг до 
мандрів, відкриттів нових земель, наукового пізнання оволодів бага
тьма громадянами цього полісу з тією дивною силою, яка справді 
породжується самою природою і долею всього народу. Адже саме 
Мілету — метрополії перших засновників Борисфена, а згодом і ба
гатьох інших міст у Причорномор’ї, судилося стати тим місцем, де в 
1-й пол. VI ст. вперше в Елладі зародилися філософія, історія, мате
матика, астрономія. Саме тоді у Мілеті прославився багатьма науко
вими відкриттями Фалес, здійснивши справжню революцію в люд
ському мисленні. Його учень Анаксімандр був першою людиною на 
землі, котра створила книгу «Про природу» із своїми спостережен
нями за Всесвітом.

Звичайно, це не означає, що Анахарсіс був з ними особисто зна
йомий. Але логічно припустити, що, прибувши до рідного міста сво
їх родичів по матері, він навряд чи був повністю ізольований від ту
тешнього життя. На вулицях, у гаванях, від нових знайомих можна 
було дізнатися про те, чим тут жили, куди відправлялися численні 
мореплавці на своїх кораблях, що вони привозили з собою. Мілет
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ЖИВ морськими подорожами і відкриттями, новинами з новозасно- 
щцшх колоній. 590—560 рр. до Р. Хр. були піком масового освоєння 
північного узбережжя Понту Евксінського, виникнення там бага
тьох міст і поселень.

Найімовірніше, що саме з Мілета, запалившись любов’ю до по
дорожей, Анахарсіс розпочав свій довгий шлях мандрівника. Як уже 
згадувал°ся> перше надійне свідчення про місце, куди прибув Ана
харсіс, були Афіни. В перші два десятиріччя VI ст. це місто не мало 
ще прямих торговельних контактів з Борисфеном. Тому справді не 
залишається нічого іншого, як вважати, що спершу він все-таки при
був до Мілета, який, у свою чергу, був заснований Афінами і підтри
мував з ними дружні зв’язки.

Можливо, дізнавшись про знамениті закони Солона, котрі бу
ли записані на великих мідних дошках і виставлені на площі в 
Афінах, Анахарсіс вирушив туди, щоб їх прочитати й особисто по
знайомитися з визначним законодавцем, що прославився своєю 
справедливістю.

Про зустріч скіфа з Солоном найдокладніше розповів Діоген Ла- 
ертський: «Сосікрат говорить, що в Афіни він прибув у 47 олімпіаду в 
архонство Євкрата. Герміпп говорить, що він прийшов до будинку 
Солона і звелів одному з рабів передати, що до господаря прийшов 
Анахарсіс, щоб його побачити і стати, якщо можливо, його другом і 
гостем. Почувши таке, Солон звелів рабу передати, що друзів зви
чайно заводять у себе на батьківщині. Але Анахарсіс зараз же змірку
вав і сказав, що оскільки Солон якраз у себе на батьківщині, то чому б 
йому не завести друга? І вражений його винахідливістю, Солон впус
тив його і став йому кращим другом».

Так було чи інакше, — сьогодні встановити точно неможливо, 
хоча такі зустрічі — це річ досить звичайна між різними людьми як у 
віддалені від нас тисячоліттями часи, так і сьогодні. Авторитет Соло
на не тільки в Афінах, а й в  багатьох інших містах Еллади, його слава 
законодавця й поета сприяли з самого початку визнанню Анахар- 
сіса еллінами. Можливо, розповідь Солона про кмітливого, розум
ного, добре знаючого еллінську мову уродженця Скіфії, про яку ще 
мало хто з афінян чув, безумовно, звернула на себе увагу, запам’ята
лася, передавалась із уст в уста в цьому гомінкому місті. Солон був 
тоді головною фігурою, героєм: одні його любили й вихваляли, інші 
проклинали. Всі події, що відбувалися в місті і в оточенні Солона, 
хвилювали афінських громадян, бо він завжди намагався захистити 
знедолених і бідних.

Здавалося б, у відповіді Анахарсіса на випад Солона немає нічо
го особливо оригінального й мудрого. Але тому, що їх оцінив сам 
Солон, побачивши в словах скіфа дотепність і швидкоплинність ду
мки, вони заслужили похвалу й усіх інших.
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Анахарсісу, можливо, справді повезло, що він вирішив само
стійно з самого початку познайомитися з Солоном. Цей визначний 
законодавець, провісник класичної демократії Перікла, незважаю
чи на своє царське походження, вирізнявся надзвичайною доб
ротою і прихильністю до людей. Саме такий Солон, поет, що володів 
розумом політика, гостро відчував несправедливість, співчував 
мандрівникам, міг надати притулок Анахарсісу і багато чому його 
навчити. Звичайно, в бурхливому політичному й поетичному роз
квіті афінського генія уродженець далекої й дикої Скіфії — лише 
малопомітна тінь. Проте згадки про його зустріч з Солоном протя
гом тисячоліття переходили від одного твору до іншого, сприяли 
славі Анахарсіса.

Так, у розповіді про життя Солона Плутарх детально зупинився 
на знайомстві двох майбутніх мудреців. Він не лише відзначив друж
ні стосунки між ними, але й навів оцінку Анахарсісом законів Соло
на: «Він мріє утримувати громадян від злочинів і користолюбства 
писаними законами, які нічим не відрізняються від павутиння: як па
вутиння, так і закони, — коли попадаються слабкі й бідні, їх утриму
ють, а сильні й багаті вирвуться. На це Солон, кажуть, заперечив, що і 
договори люди дотримують, коли порушувати їх невигідно; і закони 
він так пристосовує до інтересів громадян, що покаже всім, наскіль
ки краще чинити чесно, чим порушувати закони. Однак результат 
був скоріше той, який припускав Анахарсіс, ніж той, на який спо
дівався Солон. Анахарсіс, відвідавши Народні збори, висловив по
див, що у еллінів говорять розумні, а справи вирішують дурні».

Отже, Плутарху з якихось писемних джерел було теж відомо, що 
Анахарсіс зустрічався в Афінах із Солоном і цікавився його закона
ми. Не варто зараз критикувати Плутарха, якщо він дещо додав і від 
себе щодо ставлення скіфа до писаних законів. Як бачимо, минули 
тисячоліття, а закони як порушувались, так і порушуються одними й 
поважаються іншими.

Солон розробив і здійснив програму соціально-економічних і 
політичних реформ, з-поміж яких особливе визначення отримала 
його реформа боргового права під образним найменуванням 
«струшування тягаря» (сейсахтейя). Згідно з нею, заборонялося 
складати угоду про самозакладення за борги, і селянство назавжди 
звільнилося від поневолення. Щоправда, Солон не наважився зро
бити переділ землі в Аттіці.

За законом, який приписується Лікургу, такий переділ вперше 
було здійснено в Спарті, де Анахарсіс теж побував. Як і в Афінах, тут в 
управлінні державою брала участь уся громадянська община. Ухва
ла Народних зборів мала силу закону. Отже, побувавши в цих неве
ликих за розмірами державах, скіф справді міг познайомитися з пе
ревагами полісного управління і організацією життя населення,
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співіснуванням царської й виборної влади, силою землеробського 
демосу при вирішенні державних справ.

Згідно з Геродотом, Анахарсісу більше імпонував спартанський 
спосіб життя і стиль їхньої розмовної мови. Історик був далекий від 
того, щоб вияснити справжню причину поїздки мудреця до Еллади. 
Невідомо, чи зумів він що-небудь з того, що побачив і взнав, донести 
до свого народу. Геродота цікавив лише морально-релігійний ас
пект смерті Анахарсіса. Перебуваючи під впливом трагедій, таких 
популярних в Афінах тоді, коли він писав свою «Історію», вірячи у 
силу божества і неодмінне покарання за зраду отчих звичаїв, він від
кинув усе те, про що дізнався про Анахарсіса від спартанських авто
рів, як неправдоподібне.

А тим часом, якби він навів точне й конкретне джерело, з якого 
почерпнув відомості про те, що «Анахарсіса було послано царем 
скіфів для навчання в Елладу» і він згодом знову зустрівся з цим ца
рем і розповів йому, «що всі елліни захоплені всякого роду мудрістю, 
крім лакедемонян, але тільки ці останні можуть розумно вести роз- 
мову й сприймати чужу», дещо менше було б сьогодні різних диску
сій і припущень на цю тему. Адже насправді Анахарсіс дуже тонко 
спостеріг захоплення еллінів «усякого роду мудрістю». Це відповідає 
тим реальним змінам, які сталися в багатьох містах грецького світу.

Цікаво, що під час перебування скіфа в Спарті там жив один із 
мудреців — Хілон, син Дімагета, лакедемонянин. Передусім, вони 
подібні своєрідною «естетикою мовчання», небагатослів’ям і подіб
ними висловами: «Стримуй свій язик, особливо в застоллі», «Язиком 
не попереджай думку». Короткослівний стиль висловлення думок 
спартанським мудрецем називали «Хілоновим». Крім того, Хіноном 
було видано кілька законодавчих актів. Деякі історики приписують 
його ініціативі і так звані закони Лікурга.

У всякому разі, Спарта часів Хіпона, як і Афіни — Солона, стано
вила, безсумнівно, великий інтерес для того, кого було послано сю
ди для навчання й ознайомлення з новими законами. Але вже у V ст. 
це були два абсолютно різні поліси, навіть антиподи, тоді як в 
першій половині VI ст. при формуванні полісних структур у них 
простежується і дещо спільне, зокрема, що стосувалося землевлас
ників і соціально-економічних реформ, спрямованих на оздоров
лення й демократизацію суспільства. У Спарті уже тоді була введена 
система державного виховання молоді, встановлення контролю 
над особистим життям і господарською діяльністю, споживанням 
продуктів тощо.

Як і у випадку з Солоном, не можна заперечити, що Анахарсіс зу
стрічався в Лакедемоні з Хілоном, який з цього приводу залишив 
вірші. Діоген Лаертський відзначив, що їх було двісті, які Геродот, 
скептично ставлячись до поезії, сприйняв як вигадку спартанців.
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Тим паче, що історику, який вважав Анахарсіса вихідцем з племені 
скіфських кочовиків, котрі відкрили такий відмінний спосіб життя, 
як пересування на возах, могло справді здатися дивним і неправдо
подібним, щоб той цікавився законами і звичаями землеробських 
держав з метою вивчення і запозичення.

Завуальована розповідь Геродота про те, що Анахарсіса знали в 
Спарті, також наводить на думку, що він був уродженцем скіфського 
Лісостепу, де в 1-й пол. VI ст. відбувався інтенсивний процес етнопо- 
літичного об’єднувального руху місцевих землеробів і де насправді 
потрібні були знання про різні моделі державотворення і їхні кінце
ві результати. Як показують археологічні дослідження, хоча ще й до
сить незначні, землероби та скотарі цього регіону Скіфії явно йшли 
по шляху прогресивного розвитку. Чи сприяв хоч якоюсь мірою та
кому становленню скіфських городищ Анахарсіс, нам, звісно, ніко
ли вже не дізнатись. Але водночас не можна не зауважити, що навряд 
чи царі скіфів-кочовиків у 1-й пол. VI ст. після неодноразових похо
дів на малоазійські землі, двадцятивосьмилітнього володарювання в 
Передній Азії цікавилися державним устроєм і законами землеробів 
Аттіки і Спарти.

За словами Геродота, Анахарсіс «відвідав багато країн і в кожній 
з них сприйняв багато мудрого». Але, на жаль, не назвав конкретно 
жодної з них, окрім Спарти та міста Кізік на Гелеспонті. Крім того, є 
деякі підстави думати, що він також бував у Дельфах, які стали місцем 
своєрідного паломництва всіх мудреців. Усі вони займались віршу
ванням і намагалися продемонструвати один перед одним свою му
дрість, дізнатися, хто з них — наймудріший і хто достойний бути на
городженим золотою триногою Аполлона.

В одній із розповідей про мудреців Діоген Лаертський зазначив, 
що Анахарсіс прибув у Дельфи і запитав Піфію, чи є хто-небудь муд
ріший за нього. Вона нібито відповіла, що це Місон, «наділений про
низливою думкою». Скіф відправився до нього на село, де той ремон
тував плуг. Побачивши це, Анахарсіс сказав, що ще не час цим займа
тися, тому що до оранки далеко. «Тим більше треба готуватися до 
оранки», — відповів Місон.

А втім, кожен, хто більш-менш знав культуру еллінів, намагався 
відвідати славнозвісні панеллінські святилища. У той час вони ще не 
славилися своїми величними храмами і портиками, статуями і ре
льєфами, але в них на свята збиралося багато жителів з усіх кінців 
Еллади. Оракули пророкували майбутнє як містам, так і окремим 
громадянам. Тут можна було подивитись принесені в дар божествам 
рідкісні вироби художнього ремесла й почути хвалебні гімни на 
честь богів, зустріти відомих поетів, музикантів, мислителів.

Імовірно, доля зводила Анахарсіса з багатьма освіченими людь
ми його часу. Не вигадкою давніх авторів було те, що до лідійського

53



царя в Сарди прибували один за одним різні мудреці, щоб упевнити
ся в зібраних ним і його батьком багатствах — унікальних витворах 
мистецтва, вивезених ними із завойованих і пограбованих міст.

Якщо про зустріч Анахарсіса з Солоном свідчать різні автори, то 
повідомлення Діодора Сіцілійського про його перебування у Креза 
так і залишилось єдиним свідченням у писемних джерелах. Навіть 
Плутарх, який добре знав про відвідини ним Афін, жодним словом 
не обмовився про Сарди. Проте не забув розповісти про зустрічі Со
лона з Крезом у цьому місті та Фалесом у Мілеті. «Щодо побачення 
Солона з Крезом, — писав Плутарх, — то деякі автори на основі хро
нологічних міркувань вважають доказаним, що це вигадка. Однак 
цей переказ, як відомо, засвідчений стількома особами і, що ще важ
ливіше, так відповідає характеру Солона, так достойний його висо
кого образу думок і мудрості, що я не зважуюсь відкинути його через 
якісь «хронологічні основи», які вже тисячі вчених виправляли, але 
до цього часу не можуть узгодити ті суперечності, які в них трапляю
ться». Ці слова талановитого Плутарха якнайточніше підходять для 
вирішення питання про перебування і Анахарсіса як в Афінах, так і 
Сардах.

Нами уже зазначалося, що хоча в «Історії» Геродота хронологія 
справді порушена, проте у Креза в гостях могли побувати і Солон, і 
Біант, і Анахарсіс. Інша справа, що Діодор Сіцілійський, використав
ши дані «батька історії», вважав, що всі вони приїхали сюди в один 
день. За прикладом придуманої ним новели про Солона і Креза, 
Діодор вигадав діалог між Крезом і Анахарсісом, тому не всі деталі 
цих зустрічей достовірні. Введення істориками діалогів у свої роз
повіді про історичних осіб — явний тому доказ. Так вони демонст
рують уміння зробити свої твори цікавими уі доступними багатьом 
читачам. Але через це не варто заперечувати історичний факт 
відвідин мудрецями, в тому числі Анахарсісом, процвітаючого тоді 
міста Сарди.

По дорозі в Скіфію Анахарсіс, як повідомляє Геродот, побував у 
місті Кізік, обминути яке кораблям, які прямували до Понту 
Евксінського, було просто неможливо. Тому Анахарсіс справді міг 
бачити це місто, спостерігати в ньому містеріальні свята на честь 
Матері богів. Але чи дав він тут «урочисту обітницю цій богині, що 
якщо повернеться живим і здоровим на батьківщину, то принесе їй 
жертву так само, як він бачив у кізікенців, і що він улаштує всенічне 
святкування», сказати з певністю важко. Прибувши на скіфську зем
лю, Анахарсіс буцімто відразу ж заглибився в так звану Гілею і став 
здійснювати весь обряд на честь Матері богів — з тимпаном (буб
ном) в руках і обвішавши себе її священними зображеннями. Це дій
ство угледів хтось із скіфів і доніс царю Савлію. Останній убив Ана
харсіса за таке захоплення культом чужого божества. У розповіді
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про його смерть особливо виділяється легендарний мотив — брак 
пояснення часу: як довго відбувався обряд, чому у лісі знаходився 
спостерігач, звідкіля прибув цар, як вони здогадалися, що то саме 
Анахарсіс і т. п.

Геродотову Гілею найчастіше локалізують у лівобережній час
тині Нижнього Подніпров’я. Але мешканці Борисфена й Ольвії таку 
Ж назву застосовували і до інших лісистих місцевостей. Безперечно, 
що Гілеєю іменувалась і лісостепова частина Скіфії. Хоча Геродот і 
пояснює, що Анахарсіс поклонявся Матері богів у Гілеї біля Ахілло- 
дрому (сучасна Тендра), це не означає, що так воно було насправді.

Близько середини VI ст., коли мудрець вернувся з Еллади, в Оль
вії вже існувало святилище Матері богів. Крім того, колоністи поста
вили вівтарі цій богині, а також Гераклу й Борисфену в місцевостях, 
які здавна вважалися священними, зокрема сучасний Кінбурн, на зе
млях якого за античних часів росли густі ліси. Але Анахарсіс здійс
нював свій обряд не перед вівтарем чи зображенням богині, а в гли
бокому лісі, таємно від усіх. Тому цілком можливо, що Геродот вига
дав відправлення Анахарсісом такого таємного обряду, щоб довес
ти, що він загинув з тієї ж причини, що й цар Скіл. Останній гине від 
руки рідного брата, бо скіфи донесли на нього, побачивши, як той в 
еллінському одязі разом з ольвіополітами вшановує бога вина Діо- 
ніса Вакха. Анахарсіса також вбиває рідний брат за те, що той віддя
чує еллінській богині за своє щасливе повернення на батьківщину.

Саме в такій смерті обох скіфів простежується ставлення істо
рика до людської долі та ролі фатуму в житті кожної людини. Побор
ниці помсти зажерливі Еринії наздоганяють його не в Елладі, а в рід
ному краї. Вибрана саме Мати богів, захисниця й покровителька 
всього живого на землі. Але вона не рятує Анахарсіса на його бать
ківщині, незважаючи на те, що він виконує урочисту обітницю. Зда
ється, богиня нехтує святістю обряду, який виконує скіф-зрадник, 
не схиляється до милосердя і не захищає. Цим Геродот підкреслює, 
що він також на боці месника, і засуджує віровідступництво. Його 
релігійно-філософська ідея про втручання богів у справи людей, в 
яких би краях ойкумени вони не жили, знаходить підтвердження і в 
розповідях про Анахарсіса і Скіла.

На противагу Геродоту, Діоген Лаертський, слідом за біографа
ми мудреців і філософів елліністичного часу, навів дещо інші відо
мості про смерть Анахарсіса: «Після того, як минув час, Анахарсіс 
повернувся до Скіфії; але там через велику його любов до всього ел
лінського його запідозрили в намірах відступити від отчих звичаїв, і 
він загинув на полюванні від стріли свого брата, промовивши такі 
слова: «Розум оберігав мене в Елладі, заздрість згубила мене на бать
ківщині». Звичайно, це повідомлення більш узгоджується з реаль
ним фактом загибелі мудреця. Сприйнявши багато нового під час
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своїх подорожей по Елладі, він намагався навчити цьому і своїх спів- 
племінників. Але його втручання в суспільне, культурне життя і по
бут, а то й у справи управління не могли не викликати незадоволен
ня у його брата-правителя та його найближчих прибічників. Най
кращий вихід, як і в усі часи, вбити розумного брата випадково, на 
полюванні.

Власне, цим і завершуються всі відомості про подорожі Анахар- 
сіса і трагічний кінець його життя після повернення в Скіфію. Ціка
во, що саме більшість античних авторів писали про його зустріч з 
Солоном в Афінах. Зменшення ролі їхнього знайомства в Афінах, а 
то й відкидання його деякими дослідниками сьогодні задля доказу 
власних ідей не має нічого спільного зі стійкою традицією, зафіксо
ваною античними авторами протягом багатьох віків. Через мізер
ність і суперечливість деяких джерел навряд чи можна чекати яки
хось змін поглядів щодо перебування Анахарсіса в Елладі і в ставлен
ні до його особистості.

AHAXAPCIC— ОДИН 
ІЗ СЕМИ МУДРЕЦІВ

М ало уваги приділяют ь лю ди Музам, 
Багато  —  пустослів'ю; але всьому еміра. 
Помишляй про добро і не будь невдячним.

Клеобул

«Грецьке чудо» теж починалося з мудреців. У них 
вбачають одне з джерел філософії, хоча найчастіше 
першим філософом визнають лише Фалеса. Довго
вічність їхньої думки, якою б простою й обмеженою 
вона нам не здавалася нині, показує, що елліни на
віть в епоху найвищого злету своєї культури й науки 
цінували своїх перших мислителів. У багатьох смис
лах термін «мудрець» (“софіст”) є досить широким. 
Спостережливість, практицизм, витонченість фра
зи тих чи інших освічених людей поповнювали 
«спільну корзину народної мудрості».

Окремі свідчення про мудреців збереглись у 
трактаті Діогена Лаертського, інші розкидані в тво
рах багатьох античних і візантійських письменни
ків. Уже видатні давньогрецькі філософи чітко ви
різняли серед мудрих наймудріших, хто найближче 
стояв до витоків теоретичного осмислення світу.

Серед Семи мудреців постійно фігурували лише 
четверо: Фалес, Біант, Піттак і Солон. Ще трьох мож
на було вибирати з великого списку. Так, Герміпп на
зивав сімнадцять мудреців. Анахарсіс з-поміж них 
найчастіше займав восьме або дев'яте місце, проте 
деякі автори зараховували його до числа «Семи».

А от Гіппобот у своєму «Списку філософів» вва
жав Анахарсіса п'ятим, поставивши попереду таких 
уславлених, як Фалес, Солон, Біант і Піттак. Платон 
же, навпаки, серед них його не згадує, зрештою, як і 
багатьох інших мудреців. На його думку, до перших 
філософів належали Фалес, Піттак, Біант, Солон, 
Клеобул, Місон і Хілон. «Усі вони були поборниками, 
поклонниками і учнями лаконського устрою, —пи-
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сав найславетніший з давньо
грецьких філософів, — і не важ
ко помітити, що це позначило
ся на їхній мудрості: короткі й 
вікопомні вислови кожного з 
них. Зібравшись разом, вони 
присвятили Аполлону первин
ки своєї мудрості, написавши 
на стінах дельфійського храму 
те, що всі повторюють: «Пізнай 
самого себе» І «Нічого занадто». 
До чого це я кажу? Та до того, що 
такий стиль філософії древніх: 
прямо-таки лаконське коротко- 
слів’я. Точнісінько так не сходив 
з уст у приватному порядку і цей, 
звеличений мудрецями, вислів 
Піттака: “Важко бути добрим”».

Це свідчення Платона цікаве передусім тим, що всі мудреці ви
хваляли короткі вислови й спартанську мудрість. Але ж, згідно з Ге
родотом, у захваті від них був і Анахарсіс. Сентенції запам’ятовува
лися і передавалися з уст в уста, як імена їхніх авторів. Платон вірив у 
зустріч усіх мудреців у Дельфах.

Ніде, крім Еллади, не було створено канон «Семи мудреців», які 
потім навічно увійшли в писемну традицію і майже стали легендою. 
Це особливо ясно видно з того, як часто повторюються їхні імена 
багатьма античними й візантійськими авторами. Короткі вислови 
перших мислителів служили для міркувань і розумових вправ в шко
лах, гімнасіях, на філософських диспутах.

«Мудрість «Сімох», закріплена в традиції, стала основою для ба
гатьох оповідань, віршів, прислів’їв і приказок, була частиною на
родної освіти, своєрідною «популярною філософією» давніх гре
ків, зазначав історик філософії А. С. Богомолов. — Її життєстій
кість, логічність, прагнення до розумного пояснення фактів справ
ляють чарівне враження. До того ж це не «божественна мудрість», 
почерпнута з міфу, з релігії, але мудрість людська і для людей при
значена. У висловах «Семи» віддзеркалюється і той «шок» виникаю
чої цивілізації, який пробуджує філософське мислення. Однак мо
ральні сентенції, політичні повчання, життєва мудрість людини, яка 
побачила світ, і життя людини не перетворилися в них у скільки-не
будь цілісний погляд на світ. Лише у Фалеса, якого невипадково за
раховують і до «мудреців», і до «філософів», ми бачимо величезне 
розширення горизонту думки, зв’язане з підключенням космологіч
них проблем». Краще й точніше не скажеш! Але коли ми оцінюємо
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значення висловів, міркувань, відповідей 
мудреців, не варто все-таки забувати, що 
елліни стояли тоді ще на порозі своєї 
«культурної революції» і це вже був пер
ший щабель до неї.

Безперечно, що святилище Аполлона 
в Дельфах зіграло величезну роль у ство
ренні канону «Семи мудреців». Про це 
свідчить, по-перше, цифра сім — священ
на в культі Аполлона, якій в усі часи нада
валось особливе символічне значення.
По-друге, — свідчення давніх авторів про 
те, що найкоротші й наймудріші вислови 
було записано на стінах його храму. Апол
лон став сакральним покровителем свого 
народу і його розуму, пробудження якого 
належить до архаїчного часу. І нарешті, 
створена згодом легенда про триногу міс- Платон. Копія змармуро- 
тить у собі справді реальні факти про те, портрета N  cm. до
що в Дельфах організовувалися змагання '
мудреців: хто з них швидше придумає найкоротшу й найрозумнішу 
сентенцію. Переможця, як і поетів та музикантів, що змагалися на так 
званих мусичних агонах, нагороджували золотою триногою — атри
бутом Аполлона, який після цього знову повертали в його храм. Неда
рма ж навіть у розповідях про Фалеса і Місона наводиться звернення 
до Піфії: хто наймудріший з усіх мудрих? Аполлон устами своєї про
рочиці вирішував, хто має право так називатися.

Історичне значення святилищ Аполлона в становленні духов
ної культури Еллади, взагалі, ще не оцінено за заслугою. Проте саме 
тут збиралась і зберігалась уся можлива й доступна інформація про 
все, що де-небудь відбувалося. Дельфи стали ініціатором внесення 
імен наймудріших в особливий канон «Семи мудреців».

За деякими даними, першим мудрецем було названо Фалеса в 
архонство Дамасія в Афінах (582/581 р. до Р. Хр.). Водночас у 
«Списку архонтів» Деметрія Фалерського вказується, що цього року 
мудрецями стали ті семеро, сентенції яких було записано на стінах 
храму Аполлона в Дельфах. Якщо це так, то в святилищі було орга
нізовано лише одне змагання мудрих, коли серед них вибрали лише 
сім переможців. Усіх останніх залучали до них, можливо, тому, що 
вони теж брали участь у цьому унікальному агоні. Оскільки прибли
зно або саме тоді Анахарсіс був в Афінах, він знав про такі змагання, 
міг бути їх учасником або свідком.

З якоїсь причини, очевидно, вже в 2-й чверті VI ст., коли ще жили 
й подорожували мудреці, коли спогади про їхні агони відійшли в
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Повернення Аполлона на 
т ринозі і лебединих кри
л а х  з північних країн до 
Еллади. Розпис чорнофі- 
гурпої посудини. V cm. до 
Р.Хр.

минуле, навколо цих перших софістів почали складати легенди. 
Проте, як це не дивно, в писемних творах ще й до нашого часу збе
реглося чимало різноманітних сентенцій.

З них відомо також, що Анахарсіса зараховували не лише до со
фістів, а й до філософів. Климент Александрійський, вихований на 
давньогрецькій літературі, наприкінці II ст. до Р. Хр. писав: «Скіф був 
і Анахарсіс, про якого пишуть як про визначного серед еллінських 
філософів». «Із варварів ніхто, як відомо, не займався філософією, 
крім одного скіфа Анахарсіса, який і в сні не бачив би філософії, як
би раніше не вивчив мови й літератури», — зауважував один із ла
тинських авторів Лактанцій у своїх «Божественних повчаннях». На
віть християнський письменник Феодорит зазначав, що «Анахарсіс 
був філософом. Він до такої міри любив філософію, що став дуже 
відомим і у всіх прославленим».

Видатні філософи, міркуючи над тим чи іншим питанням, наво
дили деякі вислови Анахарсіса. Так, Арістотель у «Нікомаховій ети
ці» при роз’ясненні різних складових поняття «щастя» відмічав: 
«Отже, не в розвагах — щастя, адже це зовсім безглуздо, щоб метою 
були розваги і щоб людина все життя працювала і бідувала ради роз
ваг. Адоке, точніше сказати, задля іншого ми вибираємо все, за винят
ком щастя, бо щастя і є мета. А доброчесна старанність і праця ради 
розваг здаються дурними і аж занадто дитячими; зате розважатися
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для того, щоб зробити добру справу, — за Анахарсісом, це вважаєть
ся правильним, тому що розваги нагадують відпочинок, а, не будучи 
и змозі працювати безперервно, люди потребують відпочинку. Від
починок, таким чином, не мета, бо він існує задля діяльності».

Через багато віків по тому відомий філософ-скептик Секст Ем
пірик наприкінці II ст. після Р. Хр. у своїх двох книгах «Проти логіків» 
наводив і тлумачив висловлювання багатьох авторів щодо критич
ного сприйняття різноманітних учень: «Однак для нинішнього часу 
нам достатньо сказати лише те, що одні усувають критерій, а інші 
його зберігають. При цьому у тих, хто зберігає, як уже зазначалося, 
три позиції. Одні його зберігають у сфері розуму, другі — у сфері не
розумних актів, треті — і в тому, і в другому. Усувають його, як відомо, 
Ксенофан Колофонський, Ксеніад Корінфський, Анахарсіс Скіфсь
кий, Протагор і Діонісіодор, а крім того, Горгій Леонтійський, Мет- 
родор Хіоський, евдемонік Анаксарх і кінік Монім. Серед них були й 
прихильники скепсису». Окрім того, Секст Емпірик навів раціональ
но-логічне тлумачення критерію, яке буцімто належало Анахарсісу, 
і який доводив, що ніякого критерію не існує. Таким чином, філосо
фи користувались іменем Анахарсіса для доказів власних ідей.

У «Бенкеті Семи мудреців» Плугарх, у свою чергу, приділив Ана
харсісу надзвичайно багато уваги. Нарівні з іншими мислителями, 
зібравшись у Періандра, скіф висловлює свої думки про славу воло
дарів країн, якою має бути держава, де всі рівноправні, як треба упра
вляти своєю сім’єю, що таке душа. «Після цього Анахарсіс заговорив 
про те, що, оскільки, згідно з чудовим здогадом Фалеса, душа знахо
диться у всіх найважливіших і найвеличніших частинах світобудо
ви, то не можна дивуватися, що найкращі події відбуваються за во
лею бога. Тіло є знаряддя душі, а душа — знаряддя бога; і як тіло бага
то рухів робить своєю силою, але більш за все і краще за все — силою 
душі, так і душа деякі рухи здійснює сама по собі, деякі ж довіряє богу, 
щоб він спрямовував і направляв її за своєю волею; і з усіх знарядь ду
ша — найслухняніша...» Невідомо, чому цей досить відомий і в наші 
часи письменник так симпатизував мудрому скіфу. Але попри все 
найважливішим є те, що Анахарсіс користувався повагою і в Елладі, і 
в Римській імперії.

Більшість античних авторів лише констатували, що Анахарсіс 
давав розумні поради, прибув в Елладу, щоб ознайомитися з її звича
ями й законами, «здобув тут собі славу мудреця».

Ось лише деякі з висловлювань, що дають певне уявлення про 
те, як кожен з них ставився до Анахарсіса.

Відомий географ Страбон: «Перські листи також сповнені тієї 
простоти, про яку я кажу, а так само і вікопомні сентенції єгиптян, 
вавілонян та індійців. А тому-то і Анахарсіс, і Абаріс, і деякі інші їм 
подібні користувалися великою славою серед еллінів, бо в них ви-
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явилися характерні риси їх племе
ні: люб’язність, простота, справед
ливість».

Видатний оратор і філософ Ді- 
он Хрисостом: «Дивіться, щоб ваші 
відгуки про вас не були справедливі
шими за ті, які, як кажуть, зробив 
скіф Анахарсіс про еллінів. Він вва
жався одним з мудреців, прибув в Ел
ладу, як здається, з метою ознайом
лення з її звичаями і людьми».

Корнелій Фронтон: «...Кажуть, 
що й знаменитий скіф Анахарсіс 
не дуже добре висловлювався ат- 
тічною (тобто грецькою) мовою, 
але заслужив похвал за свій розум 
та ідеї».

Діоген Лаертський: «Мудре
цями шанувалися наступні мужі: 
Фалес, Солон, Періандр, Клеобул, 
Хілон, Біант, Піттак; до них за
раховують також Анахарсіса 
Скіфського, Місона Хенейського, 

Ферекіда Сіроського, Епіменіда Крітського, а деякі й тирана 
Пісістрата. Ось хто були мудреці!»

Флавій Вописк Сіракузький, один із римських авторів: «Хіба 
Платона більше рекомендує те, що він був афінянином, чим те, що 
він був наділений найвищою мудрістю? Або хіба стагірит Арісто- 
тель, елеєць Зенон і скіф Анахарсіс будуть поставлені нижче нього 
за те, що народились у дуже маленьких селах, тоді як всіляка філо
софська доблесть піднесла їх до небес?»

Ці різноманітні висловлювання античних авторів говорять самі 
за себе. Вони справді високо оцінювали Анахарсіса, відводили йому 
одне з почесних місць в історії еллінської культури. Крім того, були 
ще й такі, що прямо зараховували його до групи Семи мудреців. Хто 
ж перший з них так високо оцінив талант Анахарсіса?

На це питання вчені відповідають по-різному: то історик Ефор 
записав його до цієї славетної групи, то ранні філософи-кініки, по
чинаючи з Антисфена, а то й дельфійські жреці ще в архаїчний час, 
коли формувався їхній канон. Зрозуміло, оскільки не збереглося 
про це ніяких конкретних відомостей, то можна робити різні при
пущення.

УIV ст. до Р. Хр. Ефор вважав його одним із Семи мудреців. Але з 
фрагмента його тексту, який зберігся у Миколи Дамаського, видно,
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Періандр. Мармурова герма 
IV ст. до Р. Хр. Ватикан.

що Ефор уже знав, що скіфа визнано одним із Семи і просто конста
тував це як факт. Описуючи звичаї гомерівських абіїв (тобто ідеа
лізованих кочовиків), Микола Дамаський процитував уривок з тво
ру Ефора: «З них (абіїв) був і визнаний одним із Семи мудреців Ана
харсіс, який прибув до Еллади, щоб вивчити еллінські звичаї». Отже, 
ясно, що зовсім не Ефор здійснив перестановку в списку мудреців за 
своїм розсудом.

Цілком можливо, що це зробили так звані «старші софісти» 
V—IV ст. Це був вік першого еллінського просвітництва, коли поча
лось інтенсивне вивчення риторики софістами. «Класичні мудреці» 
за способом вираження думки відрізнялися від «архаїчних мудре
ців», але водночас були їм близькі. Діалоги й міркування софістів 
V—IV ст. містять елементи висловів мудреців 1-ї пол. VI ст.

В усякому разі, факт залишається фактом, що Анахарсіса ще до 
Ефора почали називати одним із Семи мудреців. Однак його не мо
жна вважати канонічним мудрецем. «Сьомим мудрецем одні назива
ють Періандра Корінфського, інші — скіфа Анахарсіса, треті — 
крітянина — Епіменіда...» — зазначав у II ст. після Р. Хр. Климент Але- 
ксандрійський. Єпископ Кіпрський Феодорит у V ст. теж намагався 
розібратися, кого зарахувати до Семи мудреців: «Відносно семи 
мудреців.., то навіть ті, хто говорить еллінською мовою, не знають 
їхніх імен. Що вже мені казати про наших сучасників!? Навіть у дав
ніх був сумнів відносно них: одні залучали до них Періандра Ко
рінфського, інші — Епіменіда Крітського, деякі — Акусілая Аргосько- 
го або скіфа Анахарсіса, інші — Ферекіда Сірського, а Платон — 
Місона Хінейського».

Отже, Анахарсіса теж вважали одним із Семи мудреців. Правда, в 
писемних джерелах про нього збереглося менше відомостей, ніж 
про інших, але водночас не так уже й мало. За даними Діогена Л аерт- 
ського, Анархасіс написав вісімсот рядків віршів про скіфські і ел
лінські звичаї в житті і на війні. Звичайно, якби до нашого часу дійш
ли хоча б окремі їхні уривки, то сьогодні ми мали б менше домислів і 
гіпотез про його творчість. Не відомо, звідкіля античні автори чер
пали його різні вислови й сентенції. Навряд чи можна повністю зго
дитися з тими сучасними вченими, котрі вважають 'їх не оригіналь
ними, а тільки вигаданими іншими авторами.

Загалом існує близько 50 висловлювань Анахарсіса на різні те
ми: міркування про поведінку людей; про взаємовідносини між лю
дьми; про захист власної гідності; про заздрість; про значення мови; 
про мореплавання; про гімнастику; про політику й суспільний уст
рій; про вино та шкідливість пияцтва тощо.

Усі теми, яких торкався Анахарсіс, не виходять за рамки жит
тєвих, підказаних власним досвідом і подоланих випробовування
ми. Подібно до сентенцій інших мудреців він асоціюється в культур
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ній пам’яті еллінів з часом заспокійливо ясного споглядання довкіл
ля і початком пробудження творчих можливостей розуму, що праг
нув до вигадки, роздумів, універсалізації думки й перших критичних 
зауважень.

Внутрішньодуховна суть образу Анахарсіса простежується за 
цілою низкою його немовби спонтанних й інтуїтивно сказаних від
повідей на спровоковані запитання. В усякому разі багато з них ма
ють відношення тільки до його характеру, його образу, його пове
дінки, його захоплень на чужій землі.

Анахарсіс народився і виріс далеко від моря. Перша його подо
рож у далеку Елладу з Скіфії водами бурхливого Понту й інших, спо
кійних морів, яким би сміливим він не був, не могла не викликати ос
траху перед незнаним, що чекає попереду. Ці мотиви звучать і в но
велі Геродота про Анахарсіса. В Кізіку він дає урочисту обітницю 
Матері богів ублаготворите її жертвоприношеннями й обрядами на 
скіфській землі, якщо вернеться туди живим і здоровим. Можливо, 
Геродоту були відомі висловлювання скіфа про мореплавання, і на 
їхній основі він створив свою розповідь про обітницю. При всьому 
скептичному ставленні до неї не можна виключати, що Анахарсіс, як 
і кожна віруюча людина, сподівався на допомогу божества в далеко
му і, безумовно, небезпечному, особливо на ті часи, плаванні. З його 
страхом перед морем перегукуються відповіді на запитання еллінів. 
Вони вважали їх оригінальними, вартими того, щоб над ними зами
слитись і записати в тому чи іншому творі.

«Кого більше, живих чи померлих?» — запитували Анахарсіса, 
на що він коротко водночас і запитував, і відповідав: «А тих, хто пла
ває, ким вважаєш?» Дізнавшися, що борт корабля має товщину в чо
тири пальці, він заявив, що на стільки ж ті, що плавають на кораблі, 
віддалені від смерті. Елліни, котрі звикли «ходити» по воді, як по суші, 
з подивом сприймали висловлювання скіфа, тим паче, що вони так 
само вирізнялися лаконізмом і напівприхованим значенням, як і 
відповіді інших мудреців. Наприклад: «Які кораблі безпечніші?» — 
«Витягнені на берег»; «Хто ворог людині?» — «Сама собі»; «Що у лю
дей добре і що погане?» — «Язик».

Чи не в цьому взагалі суть того, що стародавніми називалося му
дрістю? Можливо, завуальованість змісту коротких відповідей міс
тила в собі принадну силу розгадки, різної Інтерпретації й поліва- 
ріантносіі суджень? Хіба може бути що-небудь більш точне й розумне, 
ніж відповідь Анахарсіса на останнє, наведене вище питання? Одра
зу ж згадується «Формула успіху» Ейнштейна, в якій на третьому місці 
сказано: «Тримай язик за зубами». Пошуки ідеально коротких відпо
відей визначили основу мислення мудреців. Певно, це була цілеспря
мована тенденція розвитку мистецтва діалогів, яка досягла найвищої 
інтелектуально-естетичної довершеності в творах Платона
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Діоген Лаертський навів висловлювання Анахарсіса, викликані 
його подивом перед усім побаченим в Афінах, хоча трохи освічені 
елліни котрі звикли до всього, що відбувалося в їхньому житті, у 
твою чергу, дивувалися тому, що говорив про них цей скіф. «Він же 
висловив подив, що у еллінів змагаються художники... Він дивувався і 
тому Щ О елліни, видаючи закони проти кривдників, поважають ат
летів за те що вони б’ють один одного... Він висловлював також по
лив з того що елліни на початку (бенкету) п’ють з малих келихів, а 
наситившись -  з великих... Він сказав, що з величезним подивом по
бачив у еллінів те, що дим вони залишають у горах, а дерева звозять у 
місто». Останнє треба розуміти так, що оскільки в Афінах уже за ча
сів Анахарсіса широко використовували керамічні жаровні для при
готування 'їжі й опалення, то для них привозили вугілля від спалених 
на лісових узгір’ях дерев. Він справді міг побачити таке лише там, бо 
тоді навіть у Борисфені жаровні в побуті ще не застосовувалися. 
Вперше вони були завезені з Афін в Ольвію наприкінці VI ст.

Чи є в його здивуванні що-небудь таке, що суперечить поглядам 
людини, котра щойно приїхала в Елладу і вперше побачила те, про 
що раніше не знала й не здогадувалася? Цілком можливо, що все, що 
його вразило в Елладі, відобразилось у його творах про звичаї. У 
найдавнішій розповіді про Анахарсіса, яка була передана ще одним 
із мудреців Ферекідом Сіроським, стверджувалося, що навіть уві сні 
він «тримав ліву руку на статевих органах, а праву на устах, підкрес
люючи цим, що треба володіти тим і іншим, але важливіше володіти 
язиком ніж задоволеннями». Таке ставлення до людських потреб 
узгоджувалося з філософськими поглядами кініків, які розвивали 
уявлення про мудрого скіфа як про стриману людину. Античність 
високо цінувала в його особі незіпсованість, прагнення до знань і 
утвердження справедливості.

Ось чому питання, чи належать йому ці висловлювання, чи їх 
вигадали інші, — не варто вирішувати однозначно. Можна не напо
лягати на автентичності усіх їхніх елементів, але навряд чи варто 
надто скептично ставитися до них і вважати, що такого взагалі бути
не могло, що все вигадали елліни. . . . .

Відгук його здивування, його відповідей, його віршів дійшов до 
письменників елліністичного часу. Важко уявити, щоб у часи крити
чного відношення до міфів і філософських творів, їхнього раціо
нального осмислення була спеціально й цілеспрямовано приписа
на Анахарсісу, — та й не тільки йому, а всім мудрецям, — відносно ве
лика кількість різних висловів і сентенцій. Причому так хитро 1 
вміло, що здебільшого вони не переплутані, а строго індивідуальні. 
Те що було сказано Фалесом або Солоном, не могло бути точні
сінько так само сказано кимось іншим, тим паче Анахарсісом. При
писані йому висловлювання обмежені тематично.
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3 першого погляд)' в них по суті немає історичних реалій і тео
ретичних міркувань. Вони нібито позбавлені конкретного часу і се
рйозних ідей, складних теоретичних вимислів. Але водночас у них 
можна відшукати глибокий зміст, вимогливе ставлення до власної 
особи и життя, розуміння відмінних рис між Елладою і Скіфією 
Якось один афшський громадянин висловив Анахарсісу свій осуд з 
приводу того, що той за походженням скіф. «Мені ганьба — моя віт
чизна, а ти — ганьба твоїй вітчизні». Ця відповідь дуже подобалась 
одному з античних авторів II ст. після Р. Хр. Клавдію Галену. Він вва
жав п дотепною, серйозною і переконливою: тільки так можна було 
зупинити чванливого афінянина, який пишався своєю прославле
ною оатьківщиною, але особисто нічого собою не становив і не зна
чив, тоді як уродженець дикої Скіфії здобув собі славу й повагу завдя
ки своєму таланту й працелюбству.

Зберігся цікавий вислів, який приписується Анахарсісу про 
ставлення до дітей. На запитання, чому він їх не має, скіф відповів 
що з любові до дітей. Такі погляди, звісно, можна пояснити причи
нами його особистого життя й походження. Крім того Ніхто не 
знає, яким було його дитинство, що спонукало його насправді до 
мандрівного життя. Присвятивши себе подорожам, Анахарсіс ус
відомлював, що не зможе зробити своїх дітей щасливими. Але коро
тка и лаконічна відповідь ставила, як-то кажуть, усі крапки над «і». 
А^же мало хто замислюється, народжуючи дітей, на що він їх пои- 
рікає і яка доля на них чекає.

Щоправда, дещо подібне висловлювання приписувалось і Фале- 
су, однак Відомо, що він мав сина Кібіста. Деякі автори стверджували 
що Фалес усиновив сина своєї сестри. Так що окремі вислови при
писувалися то одному, то іншому мудрецеві, що, зрозуміло, не дає 
повної упевненості в тому, кому ж насправді вони належали. Але ж 
мудреці могли запозичувати їх один у одного і на свій лад і розсуд 
висловлювати. 1

Не у кожної людини є високі духовні запити і не у кожного вони 
настільки життєві, як у мудреців. Анахарсіс робив те, що й усі манд
рівники до нього і після нього -  відкривав для себе невідоме. Осми
слення того, що він побачив і про що дізнався, було достатньо для 
довгого життя. Навіть якщо це й була лише ілюзія щастя людини яка 
не мала сім’ї й дітей. ’

Серед висловлювань Анахарсіса привертає увагу порівняно ве
лика їх кількість про вино й пияцтво, а також флейтисток і гімнасти
ку. Насамперед, йому приписується оригінальна і не позбавлена со- 
фістичної раціональності й витонченості сентенція, що виноград
на лоза приносить три грона: перше — задоволення, друге — сп’я
ніння, третє — відразу. На питання: «Як не стати п’яницею?» — Ана
харсіс відповів: «Якщо мати перед очами неподобства п’яних». Він
66

також вважав, що п’яні мають досить 
невірне уявлення про реальні речі.
Якось, розсердившись на якогось 
юнака на бенкеті, Анахарсіс йому різ
ко сказав: «Юначе! Якщо ти в молодос
ті не переносиш вина, то в старості бу
деш пити воду».

Особливо часто цитувалось ан
тичними авторами його висловлю
вання відносно того, чому в Скіфії не
має флейтисток: — «Там немає навіть 
лози». Як відомо, саме в архаїчний час 
з виноградної лози виготовляли біль
шість простих флейт. Пізніше з ускла
дненням цього музичного інстру
мента застосовувалася кістка й різні 
сорти дерева. До того ж у цій відповіді 
простежується і прихований зміст: 
гра на флейті найчастіше супрово
джувала тих, хто пив вино й веселив
ся. Тому можна припускати, що цей вислів справді належав Анахар
сісу і найчастіше цитувався в творах античних авторів.

Щоправда, Арістотель у переказі Фемістія з властивим йому сти
лем логічного виведення основної ідеї пояснював цей вислів скіфа 
таким чином: «...І Анахарсіс виставив подібну причину відсутності 
флейтисток у скіфів, (а саме) відсутність виноградної лози: це теж 
віддалена причина, бо безпосередня причина — неможливість сп’я
ніння, (причина) цього — відсутність вина, а його — відсутність ло
зи... І так як лоза є у маючих її флейтисток, а у скіфів немає, то у скіфів 
немає й флейтисток». Отже, видатний філософ теж звертав увагу на 
вислови Анахарсіса, даючи їм своє пояснення. З історичного погля
ду воно було вірне для того часу, коли Анахарсіс покинув Скіфію, бо 
вже в V—IV ст. елліни в достатній кількості постачали скіфам вино. 
На відміну від греків кочовики пили його не розбавленим водою і 
швидко п’яніли.

Кажучи про позитивне ставлення Анахарсіса до винограду, 
йому приписували прагнення розвести виноградну лозу в Скіфії і 
участь на бенкетах мудреців. «Мудрець Анахарсіс, — писав 
Афіней, — пояснюючи скіфському цареві силу виноградної лози і 
показуючи її пагони, сказав, що якби елліни щорічно не підрізува
ли лозу, то вона б уже була в Скіфії”. У цьому, як і в розповіді про 
плуг Місона, криється суперечність з образом Анахарсіса як кочо
вика. Античні автори не завжди точно уявляли, яке походження 
він має.

Арістотель. М армурова ко
пія з статуї, пост авленої 
Александром Македонським. 
Рим.
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Афіней також навів жартівливі оповіді про скіфа на бенкетах му
дреців, де він вимагав нагороду не за кількість випитого, а за най
швидше сп’яніння. «Я знаю, — писав він, — що скіф Анахарсіс на бен
кеті, коли ввели блазнів, зберігав серйозність, а коли привели ще мав
пу, то засміявся і сказав, що остання смішна за природою, а людина — 
за професією».

Елліни не приховували, що Анахарсісу їхні бенкети здавалися 
безглузді. Він не міг зрозуміти, ради чого треба було втрачати твере
зий розум, коли все починало уявлятися нереальним. А тим часом, у 
Геродота наведено немало свідчень, як кочові скіфи п’ють нерозбав- 
лене вино. Очевидно, з винопиттям вони познайомилися ще до на
родження Анахарсіса і контактів з еллінами в Північному Причор
номор'ї — під час своїх походів у Передню Азію. Вино відігравало 
значну роль у релігійних обрядах кочових скіфів. Окрім того, вони 
використовували коноплю для зовнішнього очищення і в релігій
них актах, учасники яких доводили себе до екстазу. Наркотичного 
впливу коноплі, певно, не знали ні елліни, ні місцеві землероби 
Скіфії — в усякому разі, за архаїчного періоду. Негативне ставлення 
Анахарсіса до пиття вина може бути реальним,фактом, оскільки на 
своїй батьківщині він нічого подібного не встиг побачити.

Такими ж не розумними могли йому здатися й гімнастичні 
вправи, яким елліни, особливо в Афінах, надавали великого значен
ня, готуючись до олімпійських змагань. Олію й мазь, котрі застосо
вувалися для змащення тіла атлетів, Анахарсіс називав засобами для 
збудження люті, тому що після цього юнаки, немов скажені, кида
лись один на одного, завдаючи удари. Тому гімнасій здавався йому 
місцем щоденного шаленства й безглуздя. «Отже, він (Анахарсіс) го
ворив, що в кожному еллінському місті є певне місце, в якому люди 
щоденно шаленіють. Прийшовши туди і роздягнувшись, вони нама
зуються зіллям; воно-то, за його словами, і призводить їх до сказу: 
одразу ж після цього одні з них починають бігати, інші звалюють 
один одного, треті, простягнувши руки, борються з уявним против
ником, деякі б’ються; зробивши це, вони зіскоблюють з себе зілля і 
починають приходити до здорового глузду, і, вже дружелюбно став
лячись один до одного, йдуть з опущеними очима, соромлячись то
го, що наробили». Важко повірити, щоб такий серйозний оратор і 
філософ, як Діон Хрисостом, — хай і ради проповіді кінізму, — сам 
вигадав таку розповідь про мудрого скіфа, його безпосереднє й наїв
не сприйняття вперше побачених занять з гімнастики. Ще раз хоче
ться нагадати, що Анахарсіс, як вважав Діоген Лаертський і більш 
ранні автори, писав про скіфські й еллінські звичаї, створив вісімсот 
рядків віршів. Можливо, те, що найбільше відповідало тим чи іншим 
уподобанням античних авторів, вони найчастіше цитували й повто
рювали у своїх творах.
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Лукіан Самосатський написав навіть справжню новелу «Анахар
сіс або про гімнасії». У формі діалогу між ним і Солоном показано 
їхнє ставлення до боротьби атлетів. Анахарсіс вважав великим без
глуздям те, що здорові й красиві юнаки при численних свідках за
вдають фізичні страждання, дозволяють себе бити, терплять рани, 
синці й удари, тоді як переможці отримують нагороди й славу. Він 
відкрито виступав проти таких спортивних змагань як негідних для 
цивілізованого народу. Декотрі з сучасних учених приписують цим 
поглядам суто кінічні позиції, бо саме кініки від Діогена до Ономая, 
буцімто, вороже ставилися до гімнастики. Для підтвердження своїх 
думок вони вигадували такі розповіді про Анахарсіса. Проте це не 
зовсім так. Програмна установка, скажімо, того ж Діогена заключа
лась у поєднанні вправ для душі й тіла.

Безперечне, з іншого боку, й те, що спиратись на розповідь Лу- 
кіана Самосатського не треба хоча б тому, що він створив літератур
ний образ Анахарсіса. Факт осуду атлетів, який зберігався в писем
них джерелах з часів Солона, обріс великою кількістю вигаданих 
подробиць. Ним почали користуватись як кініки, так і інші філосо
фи для доказу своїх власних ідей.

Думки і вислови перших софістів елліни не забували ні в часи 
найвищого розквіту своєї культури, ні в період її занепаду. З відро
дженням архаїчних традицій у багатьох сферах культури, з обож
ненням Гомера сентенції мудреців переходять до творчого натх
нення кініків. Адже й ті, й інші були мандрівниками.

Не виключено, що саме звернення до витоків грецької філосо
фії породило спочатку софістичний, а потім і кінічний рух — відпо
відно філософію риторів і кініків. Проте кожен брав з їхніх висловів 
те, що найкраще міг використати для пропагування власних ідей. А 
втім, це вже була інша соціальна епоха, інша реальність, і мета їхніх 
філософських афоризмів мала зовсім інше призначення. Але близь
кі кінікам деякі висловлювання архаїчних мудреців, у тому числі 
Анахарсіса, знову стали актуальні.

Було б невірно вбачати в їхньому застосуванні в зовсім інший 
час після славнозвісних філософських творів Платона й Арістотеля 
якесь передчуття подальшого прогресу, як це було за періоду архаї
ки, коли жили й творили перші мудреці. В Елладі вже почався зане
пад культури, і ті, хто дав на зорі її зародження поштовх до небувало
го розквіту теоретичної думки, були безсилі змінити цю картину й 
відродити велич людського розуму.

Водночас цікаво, що жоден з добре відомих кініків, незважаючи 
на те, що збереглась достатня кількість фрагментів їхніх творів, не 
згадують Анахарсіса, не запозичували його висловй для доказу своїх 
ідей і проповідей. У різних антологіях кінізму окремих його сентен
цій взагалі бракує. Єдиний виняток становлять фіктивні листи скі-
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фа, які безперечно свід
чать про те, що в III—І ст. 
до Р. Хр. його ім’я вико
ристовувалось анонім
ними кініками, котрі на
писали ніби-то колись 
складені Анахарсісом 
листи до різних діячів, з 
протестом проти обма
ну, користолюбства, пи
яцтва, розкоші, гімнасти
ки тощо. Як і підробні ли
сти інших мудреців, во
ни писалися на підставі 
давно відомих їхніх ви
словлювань.

Оскільки Анахарсіс 
Зображ ення лідійського ьщря Креза перед  був серед Семи мудреців, 
стратою на вогнищі. Червонофігурна ам- його образ нарівні з 
фора. 5 0 0 —4 9 0 рр. до Р. Хр. усіма стає популярним у

філософських колах. Не
рідко імена архаїчних мислителів, їхні твори, думки і навіть спе
ціально створені листи служили певним цілям — вихованню в дусі 
доброчесності й правди, для пропагування ідеалів простоти й при
родності, мудрості й справедливості. Неодмінним правилом стає 
вивчення напам’ять їхніх сентенцій у школах.

Особливо виразно виступає тенденція зведення Анахарсіса в 
ранг захисника природи в розповіді Діодора Сіцілійського про зу
стріч чотирьох мудреців у Креза. Як уже зазначалося, цей історик 
справді взяв за взірець Геродота, котрий детально навів розмову 
лідійського царя з Солоном. Діодор, навпаки, вирішив навести бе
сіду з Анахарсісом: «У цей час в освічених людей була в моді коротка 
мова. Крез, показавши їм (мудрецям) благополуччя свого царства і 
кількість підкорених народів, спитав Анахарсіса, як старшого з муд
реців, яку з живих істот він вважає найхоробрішою. Анахарсіс відпо
вів, що найдикіших тварин, бо лише вони мужньо вмирають за свою 
свободу. Крез, думаючи, що він помилився і що на друге питання 
дасть бажану йому відповідь, знову спитав, яку з живих істот він вва
жає найсправедливішою. Той знову відповів, що найдикіших тва
рин, тому що тільки вони одні живуть згідно з природою, а не за за
конами; природа є творіння божества, а закон — установлення лю
дини, і справедливіше користуватися тим, що відкрито богом, а не 
людиною. Тоді цар, бажаючи висміяти Анахарсіса, спитав, чи не 
звірі — наймудріші істоти? Мудрець, згодившись з цим, пояснив, що
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віддавати перевагу істині природи перед істиною закону є основна 
ознака мудрості. Тоді цар з насмішкою сказав, що його відповіді ос
новані на скіфському звіроподібному вихованні».

На відміну від Геродота, який проповідував устами Солона дося
гнення людиною щастя через доблесть, подвиг і набуті блага, Діодор 
Сіцілійський, вихований в дусі кінічноі філософії чи перебуваючи 
під ЇЇ впливом, висловлює через діалог Анахарсіса з Крезом зовсім 
інші ідеї. Природа в її первинному стані — ось ідеал людини, а не за
кони, що не дають ні свободи, ні справедливості, ні простоти. Ціка
во, що виразником ідеї єднання людини з природою Діодор з усіх 
мудреців вибрав саме Анахарсіса. Лише він — виходець із ще неци- 
вілізованого світу — міг найкраще зрозуміти переваги життя вільної 
людини.

Римські письменники порівняно з еллінами приділяли мало ува
ги Анахарсісу. Однак було б зовсім невірно вважати, що вони ним зо
всім не цікавилися. Уривчасті згадки про нього містяться в «Туску- 
ланських бесідах» Цицерона, «Моральних листах» Сенеки, «При
родничій історії» Плінія Старшого, «Листах до матері» Корнелія Фро
нтона, який порівнював себе з Анахарсісом не за мудрістю, а за вар
варським походженням.

Для римлян, як і для еллінів, найдивнішим було те, що цей варвар 
досяг слави і був серед найстаріших еллінських мудреців. Цицерон 
порівнював його з сучасними йому філософами: «От скіф Анахарсіс 
міг вважати гроші за ніщо, а наші філософи не можуть зробити цьо
го? Відомий його лист у наступних словах «Анахарсіс Аннону (ба
жає) здоров’я. Мені одягом служить скіфський плащ, взуттям 
шкіра підошви, ложем — земля, приправою — голод, харчуюсь я мо
локом, сиром і м’ясом. Тому приходь до мене, як до спокійного. А ті 
блага, якими ти насолоджуєшся, віддай або своїм співгромадянам, 
або безсмертним богам». Невідомо, вважав Цицерон цього листа 
справжнім чи ні, проте важливо, що йому подобалися приписувані 
скіфському мудрецеві простота й свобода життя.

Наприкінці розвитку античної культури Анахарсіса вважали од
ним із видатних філософів Еллади. Високу оцінку йому як чесній і 
розумній людині давали християнські письменники Татіан та Фео- 
дорит, які, посилаючись на еллінських авторів, відзначали Анахар
сіса як мудреця, що досягнув слави в Елладі. Отже, протягом бага
тьох віків час від часу в тому чи Іншому творі згадувалось ім я мудро
го скіфа, наводились його висловлювання. Разом з іншими мудреця
ми він назавжди увійшов в культуру тієї країни, по якій подорожував 
і звичаї народу якої вивчав та поважав.
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* * *

Що ж є спільного у найстаріших мудреців і як розуміли античні 
автори слово «мудрець»? Що сприяло утвердженню в культурному 
житті Еллади цього поняття, яке дожило до кінця елліно-римської 
цивілізації і пережило її?

З погляду XX столітгя, свого феноменального знання всієї анти
чної і європейської філософії О. Ф. Лосев вбачав у перших мудрецях 
лише посередні й буденні творчі якості. Значна частина їхньої муд
рості, на його думку, складалася з побутових дрібниць або дотепних 
відповідей на різні питання. Загалом вірно, проте не варто забувати, 
що мудреці — це люди, які поклали початок теоретичному мислен
ню і першими почали висловлювати короткі, але влучні сентенції, 
які будили думку інших людей. Саме в них висвітлюються вже ті по
зитивні риси, які стали основою софістики і покликали еллінів до 
створення їх унікальної культури.

«Філософію філософією (любомудрістю), а себе філософом 
(любомудром) вперше став називати Піфагор, коли сперечався в 
Сікіоні з Леонтом, тираном Сікіона чи Фліунта (як пише Геракл ід 
Понтійський у книзі «Про бездиханну жінку»); мудрецем, за його 
словами, може бути тільки Бог, а не людина. Бо передчасно було б 
філософію називати тільки «мудрістю», а того, хто нею займаєть
ся, — «мудрецем», неначебто він загострив свій дух до кінця; а філо
соф — це просто той, хто відчуває потяг до мудрості. Мудреці нази
валися ще софістами (мудрими людьми) і не тільки мудреці, але й 
поети», — ось таким чином Діоген Лаертський свого часу намагався 
пояснити терміни «філософ» і «мудрець». Виділивши усіх мудреців в 
окрему групу, він добре розрізняв перших софістів і філософів. 
Останніх було набагато більше і жили вони в різні часи протягом 
майже тисячоліття, а першим мудрецям було відведено в історії Ел
лади порівняно з ними набагато менше часу — якихось півстоліття. 
Хіба можна їх звинувачувати, що вони так мало знали і так багато 
уваги приділяли побутовим дрібницям, в яких важко знайти щось 
філософське? Звичайно, ні. Головне, що вони почали думати й ана
лізувати, були стійкими і принциповими, впертими і наполегливи
ми при досягненні своїх мрій і бажань.

Як уже зазначалося, найімовірніше, саме Дельфи відігравали ва
жливу роль в організації агонів майбутніх мудреців. Це був цілеспря
мований розвиток мистецтва діалогів — коротких висловлювань і 
коротких відповідей. Згодом деякі з них стали відомими сентенція
ми. Оскільки мудреці показували своє вміння перед слухачами, 
оскільки елліни ще не були спокушені теоретичними знаннями (їх 
просто ще не існувало!), діалоги здебільшого будувалися за найпро
стішим принципом і на найпростіші, нерідко життєві теми.
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На відміну від віршів ці «творіння» розуму перших мудреців — не 
стільки плоди натхнення, скільки раціонального прагнення відпо
вісти швидко й оригінально, дотепно, а то й іронічно або дошкуль
но. Багато з них дійшли до нашого часу і по суті кожне з них варте 
уваги хоча б тому, що воно перше й характерне для найранішого пе
ріоду історії європейської цивілізації.

Короткі вислови архаїчних мудреців, як виявилося, більш довго
вічні, ніж міста й великі твори. І причина цьому проста: в них відо
бражена народна мудрість, прагнення до знань і справедливості.

Між висловами мудреців, хоч і далекими тематично, що, безумо
вно, вказує на їхню творчу самостійність, простежується внутрішня 
спадковість, однакове ставлення до життя й людини, правди й обма
ну, розкоші й бідності, вміння контролювати свої вчинки і думки. 
Знаючи багато міфів та легендарних переказів, епічних творів і вір
шів, Геродот вирізняв їх серед інших творців, називав софістами — 
тобто мудрими людьми свого часу, віддаючи належне їхнім творчим 
зусиллям і відкриттям. Згідно з істориком, мудрість Анахарсіса ви
никла з того, що він об’їздив багато країн і в кожній з них почерпнув 
щось нове для свого розуму. Отже, в його уявленні — це мандрівни
ки. Почувши про багатства Креза, вони всі потяглися в Сарди, тому 
що тільки тут можна було побачити одразу те, на що треба було ви
тратити цілі роки. Після завоювань і пограбувань багатьох малоазій
ських народів Крез створив казково багату царську скарбницю тво
рів прикладного мистецтва і «диковинних» речей.

Майже всі мудреці за того чи іншого періоду свого життя подо
рожували, побували в багатьох країнах і містах. Відправною точкою 
таких подорожей була велика зацікавленість до всього, що відбува
лось у довкіллі. На шляху сприйняття побаченого ішов процес розу
много зіставлення і порівняльного аналізу. В усякому разі, творче са
мозбагачення Анахарсіса виросло на ґрунті його ознайомлення з 
багатьма землями Еллади, її людьми, законами і звичаями.

Водночас цікаво те, що багато мудреців після своїх подорожей 
займалися державною діяльністю. Побачене ними в інших країнах 
(а деякі з них побували в Єгипті, Фінікії, Вавилоні, Сардах, Мілеті, 
Афінах) переосмислювалось і, хоч частково, вводилося в їхніх рід
них полісах. Більш за все це вдалося Солону і менш за все, певно, 
Анахарсісу. Судячи з того, що він познайомився з політикою і зви
чаями в найрозвиненіших державах того часу, за сприятливих 
умов він міг би докорінно змінити життя на своїй батьківщині. Але 
не судилося...

Об’єднує перших софістів раціональне мислення. Серед усього 
населення, неосвіченого й неграмотного, вони вирізнялись уже свої
ми здібностями, вмінням керувати й розумно говорити, давати пора
ди. Тоді ці «премудрі старці» справді заслуговували на славу мудреців.
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Щож до Анахарсіса, то його мудрість, залучення до найстаріших 
мудреців визначалися по-різному. Ферекід приписував йому 
«естетику мовчання й стриманості». Серед балакучих і емоційних 
мешканців еллінських міст ця риса характеру Анахарсіса привер
тала особливу увагу. Геродот вважав, що він отримав славу мудрого 
мужа завдяки подорожам. Ефор зараховував його до гомерівських 
ідеалізованих абіїв і Семи мудреців, до яких той потрапив завдяки 
своїй надзвичайній стриманості й розуму. Страбону здавалося, що 
скіф користується великою популярністю серед еллінів завдяки 
своїй люб’язності, простоті й справедливості. Аматором знань і 
освіти називав його Фемістій. Імператор Юліан мав його за шану
вальника правди. Отже, кожен знаходив у ньому щось привабливе й 
гідне поваги.

Хід думок і підхід до розуміння мудрості тут різні, хоч особливих 
суперечностей немає. Все разом узяте тією чи іншою мірою було ха
рактерне для мудреців і вирізняло їх серед мас як духовні особисто
сті, які заговорили мовою повчань, давали перші уроки високої мо
ралі. Згідно з Діодором Сіцілійським, у освічених людей тоді було 
модним короткослів’я.

Хоч елліни завжди пам’ятали, що Анархасіс — скіф, але водно
час він був, за походженням, напівеллін і еллінофіл. Він розмовляв і 
творив по-еллінськи. Його співіснування з еллінськими мудрецями, 
подібність до них за багатьма ознаками, подорожі, широкий круго
зір, інтерес до державних справ і законів, особисте знайомство з де
якими мудрецями, освіченість, небагатослів’я та вміння коротко ви
словлювати свої думки, швидко й неординарно відповідати на запи
тання, багаторічне перебування в Елладі, врешті-решт, сприяло то
му, що його рано зарахували до числа мудрих людей.

Однак лише окремі античні автори вважали Анахарсіса одним 
із Семи мудреців. Головний, стержневий момент його життя й по
смертної слави — це, безсумнівно, зв’язок скіфа з еллінськими муд
рецями і визнання його таким же ще в архаїчний час історії Еллади. 
Інакше навряд чи античні автори змогли б залишити про нього ті 
свідчення, котрі дають можливість хоча б деякою мірою мати уяв
лення про уродженця нашої землі в ті далекі часи.

ІДЕАЛІЗАЦІЯ АНАХАРСІСА 
І НОВІТНІ ЛЕГЕНДИ

Душа людини безсмертна,
Вона — життя тіла.
Один духу нас — з неба.
А інший — від земного насіння.

Ферекід Сіроський

Наростання трагізму давньогрецької культури в ел
ліністичний час, ідеалізація минулого з Гомером і 
мудрецями на чолі простежується в багатьох творах. 
У загальнім потоці цього процесу — ім’я Анахарсіса. 
Яка причина цьому і як сьогодні міфологізується йо
го образ?

З усіх відомих джерел ясно, що це відбувалося 
синхронно із загальним звеличуванням найста
ріших софістів, з одного боку, і непереможності 
скіфських кочовиків завдяки вигаданому ними спо
собу життя на колесах — з іншого. Цю думку нібито 
вперше висловив Геродот. Він же внаслідок такого 
розуміння мудрості номадів і неосвіченості інших 
народів Скіфії залучив до перших і Анахарсіса. З пи
семних джерел більш раннього періоду він добре 
знав, що цей пришелець із скіфських земель просла
вився серед еллінів своєю мудрістю.

Однак інший історик, який жив на століття піз
ніше Геродота, — Ефор, — зараховував Анахарсіса 
до гомерівських абіїв — найсправедливіших і най- 
благочестивіших молокощів. Стосовно цього ма
ленького племені, яке лише один раз згадується в 
«Іліаді» Гомера, існують різноманітні гіпотези. Та чи 
можна зараз бути впевненим утому, що давні автори 
не знали більше нас? Цілком можливо, це плем’я 
«безлучників» VIII—VII ст. до Р. Хр. мешкало в лісо
степовій частині від Дністра до Дніпра і було відоме 
сучасникам Гомера тим, що не вело воєн. На фоні 
Троянської війни, до якої було втягнено багато різ
них народів, воно здавалося найсправедливішим.
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Але в часи Анахарсіса лісостепові племена вже володіли луком і ма
ли й іншу зброю. Тим паче, в IV ст. — за періоду розквіту кочової 
Скіфії, тут не існувало ніяких абіїв-номадів, від яких міг походити 
цей мудрець. «Ясно, що вихідною точкою картини, яка дається Ефо- 
ром, є, з одного боку, прагнення довести точність поінформованос
ті Гомера, з другого, — моралізуюча тенденція, яка червоною нит
кою проходить через усю його працю, — писав відомий історик 
М. І. Ростовцев. — І те, й інше безперечно тісно пов’язано з кініками і 
стоєю, з якими Ефор був конгеніальним. Цілком очевидно також, 
навіть незалежно від змісту картини, що складений з наведених то
чок зору опис повинен бути описом не реальним, а штучним. І спра
вді, ми бачимо, що на фоні деяких реальних рис нанизано чимало 
вказівок, запозичених із соціальної утопії, з картини золотого віку, 
яку так любила сгоя... Скіфи Ефора, таким чином, не реальні». Проте 
скіфи Ефора справили неабияке враження на сучасних йому худож
ників, які також зображали ідеалізовані картини з життя скіфських 
кочовиків, щоб показати їхнє благородство і справедливість усупе
реч реальності.

Образ мудрого Анахарсіса був знайомий Ефору й з інших тво
рів. Але його конкретне етнічне походження ніким не констатува
лося, тому ніщо не заважало зарахувати мудреця до «найсправедли- 
віших з людей». А про таких, як би там не було, згадував лише Гомер. 
Більш того, ніщо не перешкоджало приписати Анахарсісу і деякі від
криття, котрі, звісно, він не міг зробити. Ось що писав Страбон у сво
їй «Географії»: «Далі Ефор зараховує до цього шіемені (гомерівських 
абіїв) і Анахарсіса, називаючи мудрим: його було визнано навіть од
ним із Семи мудреців за незвичайну стриманість і розум. Він називає 
його винаходи: трут, що запалюється, двозубий якір, гончарний 
круг. Я згадую про те, хоч добре знаю, що і цей (історик) не про все 
говорить зовсім вірно, в тому числі про винаходи Анахарсіса (насп
равді, яким чином гончарний круг може бути його винаходом, якщо 
про нього знає Гомер, що жив раніше його?)».

Таким чином, деякі античні автори приписували Анахарсісу ви
находи, давно відомі еллінам. Освічений і раціонально мислячий 
Страбон не згоден з Ефором. Але останньому можна знайти виправ
дання в тому, що він все-таки це не зовсім вигадав, а неправильно 
зрозумів якісь згадки про те, що скіфський мудрець, скажімо, вияв
ляв особливий інтерес саме до цих винаходів еллінів, щоб передати 
їх своїм співплемінникам.

Жоден народ у Скіфії не виготовляв посуд з допомогою гончар
ного круга не тільки за часів Анахарсіса, а й значно пізніше, що так 
характерно було для еллінів, у яких би місцях античного світу вони 
не жили. Не відомо, чи були у лісостепових племен хоча б примітив
ні річкові судна і яким чином вони добували вогонь. Імовірна заціка-
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Хіоський келих із зобра
женням бігуна. Ольвія.
1 -ша пол. VI ст. до Р. Хр.

вленість Анахарсіса у таких, необхідних у житті його племені пред
метах, закономірна. Навіть відомий і серйозний римський письмен
ник Пліній Старший зазначав, що виготовлення посуду винайшов 
афінянин Кореб, а гончарний круг — скіф Анахарсіс і, за думкою ін
ших, Гіпербій з Корінфу. Про винахід скіфом якоря і гончарного 
круга згадав і Діоген Лаертський.

Однак досить критично до питання про винаходи Анахарсіса 
підійшов сучасник Плінія славнозвісний письменник Сенека: «Ана
харсіс, — каже Посідоній, — винайшов гончарне колесо, вертінням 
якого формуються посудини. А потім, тому що у Гомера зустрічаєть
ся гончарне колесо, віддають перевагу тому, щоб ці вірші вважати 
невірними, а не переказ. А я не визнаю Анахарсіса винахідником 
цього інструменту і (думаю), що якби він ним був, то винайшов це 
мудрець, але не в якості мудреця, подібно тому, як мудреці багато чо
го роблять, оскільки вони люди, а не мудреці: уяви собі, що мудрець 
дуже прудконогий, він усіх випереджає, коли біжить, тому що він 
швидкий, а не тому, що мудрець», — робив висновок Сенека в «Мо
ральних листах до Луцілія». Він визнавав Анахарсіса мудрецем, мис
лячою людиною, а не практиком-ремісником.

Отже, уже в античні часи розуміли, що Анахарсісу приписували 
винахід гончарного круга. Проте ніхто не знав, хто саме винайшов 
двозубий якір і палаючий трут. Щодо останнього, то Анахарсіс міг 
показати відмінний від еллінського спосіб добування вогню і розка
зати про нього в якомусь творі про звичаї скіфів, що кимось із його 
сучасників було сприйнято як нововведення. Але не можна, звичай
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но, повністю відкидати й те, що хтось із античних філософів спе
ціально приписав Анахарсісу ці відкриття, щоб ще більше звеличи
ти його образ.

Адже, без сумніву, хтось з маловідомих анонімних філософів- 
кініків написав за нього листи й опублікував їх від імені цього муд
реця. За деякими даними, їх відносять до III—І ст. до Р. Хр., оскільки 
точніше встановити цю фікцію просто неможливо. Відомо десять 
«кінічних» листів Анахарсіса до лідійського царя Креза (два), 
афінянам, Солону, тирану Гіппарху, Медоку, Аннону, царському си
ну, Терею — жорстокому правителю Фракії, якомусь Фразілоху. Де
які адресати (Крез, Солон, афіняни) добре відомі з різних свідчень 
про зустрічі Анахарсіса під час його подорожей. Інші жили пізніше 
його, а це значить, що анонімний автор не був добре освіченою лю
диною і погано собі уявляв, коли саме жив скіф і кому тоді міг би на
писати листи.

На думку вчених, вони примикають до традиції, котра ідеалізу
вала «природні», «варварські» народи і була наповнена гострим со
ціальним змістом під впливом кінізму. «Мудрий скіф Анахарсіс — 
один із найбільш яскравих героїв цієї традиції. В цьому образі за
кладено все, що могло згодитися кінічній пропаганді, — безхит- 
рість «дикуна», близького до природи, прямодушність, ореол сво
боди, справедливості й сили, яка оточувала далекий північний на
род. Для кініків важливим був, звичайно, не історичний Анахарсіс, 
а романтична легенда, яка зробила з нього «скіфського кініка», — 
зазначає дослідник кінічної філософії І. М. Нахов. — «Листи Ана
харсіса», безумовно, фіктивні, в них чимало анахронізмів. їхній 
кінічний автор використав образ Анахарсіса для потреб свого ча
су, зокрема, для відгуку на ідеальну проблему еллінства і варварст
ва». Очевидно, когось із цих філософів дуже хвилювало ставлення 
еллінів до варварів. Імовірно, тому, що цей кінік, як виходець з ін- 
шоетнічного середовища, зазнав у свій час на собі весь тягар і гір
коту свого походження.

У всякому разі, вже у першому листі його автор докоряє афіня
нам зате, що вони висміюють мову Анахарсіса, «який нечітко вимов
ляв звуки еллінської мови. Анахарсіс погано говорить еллінською, 
афіняни — скіфською (мовами). Коли йдеться про цінності людей, 
не в мові справа, а в їхніх поглядах, якими відрізняються і еллін від 
елліна». Для порівняння він наводить спартанців, які теж не чисто 
розмовляють аттічною мовою, але прославилися своїми подвигами. 
Від імені Анахарсіса анонімний автор звинувачує афінян і в тому, що 
здебільшого вони не звертають уваги на мову, користуючись послу
гами єгипетських лікарів і фінікійських мореходів, а купуючи що- 
небудь, не дають більшу ціну тому, хто гарно розмовляє.
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Уся ця багатослівна тирада «захисника» Анахарсіса пізньоел- 
л іністичного часу могла б бути виражена однією фразою, яку нібито 
він проголосив свого часу перед одним юнаком з Афін: «Мені гань
ба — моя вітчизна, а ти — ганьба твоїй вітчизні». Зрозуміло, що «Лист 
афінянам» — це насамперед прагнення кінічного автора виправда
ти власну недосконалість у знаннях і вимові аттічної мови. В орбіту 
еллінської культури після походів Александра Македонського було 
втягнуто чимало варварських народів. В Афінах та інших центрах 
Еллади з’явилося немало бажаючих пізнати різні науки й філосо
фію. Звісно, не всі з них грамотно розмовляли.

У «Листі до Солона» звучить той же мотив ображеного уроджен
ця варварської країни: «Елліни — мудрий народ, але ні в якому разі 
не мудріший за варварів, у яких боги не відняли здатності пізнавати 
прекрасне... Ознаки дурості, як і ознаки розуму, у варварів і еллінів 
одні й ті ж самі». На підтвердження такого доказу анонімний автор 
використав давно відомий випадок зустрічі Анахарсіса з Солоном: 
«Тільки тому, що Анахарсіс прийшов до тебе і бажав стати твоїм гос
тем, ти відмовив йому і відповів, що (він) повинен у своїй країні шу
кати собі друга».

Ключем до написання листа до тирана Гіппарха стала відповідь 
Анахарсіса хлопчику, який дошкуляв йому на якомусь бенкеті. Тут 
використано також і інші висловлювання скіфа про пиття вина й 
пияцтво. Звідси, певно, і «настанови Анахарсіса» молодому Гіппар
ху — сину Пісістрата як майбутньому державному діячеві, якому не 
личить пиячити.

Найцінніші набутки «кінічної» людини — доброчесність, свобо
да, зневага до розкоші й зовнішніх благ, законів і засад суспільства 
прославляються в інших листах: «Заздрість і пристрасть — вірні 
ознаки дурної душі»; «Я вільний від усього того, через що більшість 
людей постійно працює»; «Ні великі багатства, ні маєтки не можуть 
купити мудрість» тощо.

Оскільки два «листи Анахарсіса» написано фракійським царям: 
легендарному Терею і Медоку (кінець V ст.), то кінічний автор, імо
вірно, був фракійського походження. Серед кініків було немало пред
ставників з елліноварварського середовища. Навіть у засновника 
кінізму Антісфена мати була фракіянкою; брат і сестра Метрокл і 
Гіппархія походили з Південної Фракії; Біон Борисфеніт — з Ольвії 
від матері-гетери невідомого походження і продавця солоної риби, 
проданих у рабство за крадіжку. Всі ці кініки погано знали еллінську 
мову, над ними підсміювались освічені елліни.

Проте, хто конкретно написав ці листи, використавши ім’я і 
вислови Анахарсіса для прикриття власних поглядів, залишається 
невідомим. Існує припущення, що на початку елліністичного часу 
було написано якимось кініком своєрідну наукову працю, в якій
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Анахарсіс висловлював своє негативне ставлення до гімнастики й  

атлетів. Нею користувалися нібито всі пізніші автори, які були під 
впливом кінізму.

Але така гіпотеза не узгоджується з поглядами Лукіана Самосат- 
ського, який найбільше написав про ставлення Анахарсіса до атле- 
тів. Він критично аналізував потворні прояви кінізму. Анахарсіс, Сен 
лон, вигаданий ним скіф Токсаріс, якого нібито обожнили афіняни,; 
показують його власне ставлення і до гімнасіїв, ідо Еллади, ради якої 
варто залишити батьківщину, дружину, дітей. Тільки на цій землі за-* 
вдяки освіті й таланту можна було стати поважною людиною, незва* 
жаючи на походження. Лукіан із сірійського міста Самосати, досяг-> 
нувши слави в Римі своїми творами й сатирами, добре розумів Ана-; 
харсіса, який прагнув отримати освіту в Елладі.

Таким чином, завдяки різним античним авторам, починаючи 
ще з Геродота й Ефора, став поступово створюватись ідеалізований 
образ Анахарсіса. Його розум, доброзичливість, прямота й просто
та, негативне ставлення до всіх благ і людських вад найбільшою 
мірою сприяли такому ставленню до нього.

А втім, незважаючи на все це, в античній літературній традиції 
він все-таки не став ні визначним письменником чи істориком, 
філософом чи політичним діячем, ні навіть надзвичайно обізнаним 
і освіченим варваром. Його життєво реальні висловлювання цікаві 
тому, що він належав до епохи зародження теоретичного мислення* 
стояв біля витоків філософії, був скіфом за походженням, хоча й ви
ховувався матір’ю-еллінкою. Ніхто з античних авторів не припису
вав йому надприродних якостей і зв’язків з божествами, що так хара
ктерно було для світогляду еллінів і їхнього міфорелігійного світо
відчуття. А це значить, що завжди і всіма він сприймався тільки як ре
альна людина. За силою свого розуму й освіченості, судячи з його 
висловлювань, він набагато поступався багатьом мудрецям, особли
во Фалесу, Солону, Хілону й Ферекіду Сіроському. Навіть ті грецькі 
письменники, які, можливо, прагнули звеличити Анахарсіса, підня
ти його знання над іншими, не зробили цього.

Складається враження, що переважно, якщо відкинути всі вигад
ки, він залишився таким же реальним і простим, яким його знали в  

архаїчний час. Він мудрий і справедливий, але не претендує на висо
ку мудрість. Він — благовісникдоброчесності й свободи, але як дале
ко йому до визначних кініків! Неоднакові розумові здібності у лю
дей... Неоднакові вони були і в мудреців, хоча їх усіх було названо та
кими. Анахарсісу навіть з допомогою ідеалізуючих його авторів не 
вдалося досягти глибини думки Фалеса чи Солона. Згідно з усіма 
відомими джерелами про нього, ясно, що образ Анахарсіса розвива
вся з епохи архаїки — епохи перших мудреців до кінця античності, 
залишаючись історичною особою.
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Однак усупереч античній літературі уже в наш час про Анахар
сіса почали створювати своєрідні легенди. Найбільш оформлена 
належить шведському вченому Я. Кіндстранду. В його розумінні 
Анахарсіс насправді був шаманом. Виходячи з того, що він — не іс
торична особа, а лише літературний образ, цей учений поступово 
при підборі відповідних до його концепції шаманізму свідчень на
магається довести, що легенда про скіфа виникла й розвивалася з 
часів архаїки до кінця античної культури. З самого початку еллінам 
нібито був відомий лише легендарний Анахарсіс. Щоправда, як ви
няток він все ж таки припускає, що в VI ст. в Елладі міг справді побу
вати якийсь уродженець північних земель тодішньої ойкумени.

Я. Кіндстранд, безумовно, має рацію, що скіфсько-кочівницькі 
риси в описах Анахарсіса давніми авторами дуже узагальнені і сума
рні, не конкретні й неточні. Але ж на підставі цього не можна робити 
висновок, що він або, взагалі, не існував, або ж асоціювався з якоюсь 
невідомою чи мало знаною людиною з далекої північної країни, або 
належав до шаманів. Саме таке незнання конкретного етнічного по
ходження Анахарсіса дало привід Геродоту вважати, що він походив 
з царського роду скіфів-кочовиків. Тим паче, що в його час лісосте
пові племена були ними повністю підкорені і про них детально май
же ніхто нічого не знав, окрім того, що вони називалися скіфами-зе- 
млеробами.

Як уже зазначалося, ніколи й ніхто з еллінів не сприймав Ана
харсіса як міфічного персонажа. Він завжди був для них реальною 
особою, одним із мудреців. Більше того, знаючи з археологічних 
джерел, які тісні взаємовідносини встановилися між першими коло
ністами Борисфена і скіфами-землеробами та скотарями Лісостепу, 
ніщо не заважає думати, що Анахарсіс, народжений еллінкою від 
скіфа Гнура, вирушив або був відправлений в Елладу, де здобув собі 
славу мудреця.

Якщо в імені Анахарсіс і простежуються елементи давньогрець
кої мови і воно відповідним чином було видозмінено в скіфо-еллін- 
ській сім’ї, то це теж не доказ того, що самі елліни створили таке ім’я 
на догоду незрозуміло кому і ради чого. Так, причина смерті, очеви
дно, вигадана самим Геродотом на зразок новели про долю Скіла. 
Але й це не означає, що Анахарсіс реально не існував. Усе, що напи
сав про нього Геродот, навпаки, свідчить про те, що він знав про 
нього з якихось більш ранніх творів і намагався дізнатися про нього 
у скіфів-кочовиків через тих, хто був добре з ними знайомий. А не 
дізнавшись, бо вони про нього нічого не знали і знати не могли, іс
торик, на жаль, вигадав свою версію, яка справді вводить в оману ба
гатьох дослідників.
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Таким чином, Я. Кіндстранд представив нову версію про Ана- 
харсіса, своєрідну легенду на сучасному рівні історичних знань. Ви
гадана подорож скіфа в Елладу, вважає він, це характерна риса в зо
браженні еллінами шаманів і посланців Аполлона Гіперборейсько
го. Те, що Анахарсіса вбито стрілою, йому видається дещо містич
ним і метафоричним — подорож на небо після смерті або під землю. 
В основу цієї новітньої легенди про мудрого скіфа запозичено ідеї 
деяких учених XIX ст., які Я. Кіндстранд вирішив відродити й розви
нути з долученням власних поглядів на цей образ. В результаті усіх 
своїх умовиводів він, певно, так і не зрозумів, ким же насправді був 
Анахарсіс: шаманом, легендарним героєм еллінського фольклору 
чи якимось невідомим вихідцем з північної країни. Цей хтось на ім’я 
Анахарсіс став асоціюватися з мудрецями і вже в епоху архаїки був 
залучений до Семи мудреців. Спочатку його тут зображали як муд
рого вчителя і тільки під впливом кініків було перетворено на варва
ра — еллінофіла. Те, що Анахарсіс подорожував по Елладі з метою 
ознайомлення з її законами і звичаями, що він був уродженцем 
Скіфії, Я. Кіндстранд відносить до вигадок Геродота.

Таким чином, методом заперечення реальності всієї античної 
писемної традиції про Анахарсіса була створена новітня легенда 
про нього. Її автор не вважав за потрібне ознайомитися з історією 
елл іно-скіфських взаємовідносин VII — 1 -ої пол. VI ст. до Р. Хр., внас
лідок яких з’явилася реальна постать Анахарсіса.

У зовсім іншому аспекті показав скіфа осетинський історик 
А І. Козаєв. Не сумніваючись у тому, що скіфи — це прямі предки осе
тин, він прямо пов’язує його з їхньою сучасною культурою, звичая
ми, патріотизмом і героїзмом у боротьбі з фашизмом і за соціальну 
рівність. Висунуто чимало суперечливих і декларативних поло
жень, основними з яких є: «філософська і суспільно-політична дум
ка Анахарсіса має підкреслено соціальноантропологічний харак
тер»; він — «прекрасний зразок діалектичного поєднання східної і 
грецької (західної) суспільно-політичної й філософської думки»; 
«вся його творчість просякнута духом первинного ядра нартівських 
переказів», які «були найкращою «візитною карткою» для Анахарсіса 
в духовний світ греків, кращою візою в Давню Грецію»; «він приймав 
найактивнішу участь у вищому законодавчому органі Давньої Греції, 
внісши багато обґрунтованих поправок у солонівські закони»; він 
вважав, що «держава повинна бути передусім сильною, могутньою, а 
для цього необхідно мати сильну армію»; він був «гарячим патріо
том рідної Скіфії», закликав людей: «Будь готовий померти за вітчиз
ну!» і, по суті, загинув за майбутню, оновлену Скіфію» і т. д. і т. п. Судя
чи з усього, А. І. Козаєв уявляв собі Давню Грецію, як і Скіфію, такими 
державами, яким був Радянський Союз з єдиною політичною систе
мою управління. Водночас він приписав Анахарсісу силу-силенну
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туетка. Роман Чайковсь- 
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різноманітних сентенцій, які жодним із античних авторів не згаду
ються у зв’язку з ним.

Із різних позицій розглядали Анахарсіса українські й російські 
вчені. За основу своїх досліджень вони беруть не всю античну літе
ратуру, а лише історичні новели Геродота й Діодора Сіцілійського, 
переважно останнього. Всі дані про Анахарсіса як мудреця, його зу
стріч з Солоном, оскільки вона відбувалася в дуже ранній час, ігно
руються, вважаються вигадкою давніх авторів, бо хронологічно не 
узгоджуються з царством кочових скіфів у Подніпров’ї.

За аксіому взято припущення Геродота про споріднення Ана
харсіса зі скіфськими царями Іданфірсом і його батьком Савлієм, які 
були його нібито близькими родичами. Згідно з цим родоводом, у 
вірогідності якого сам історик сумнівався, виводиться царська дина
стія. Батько Анахарсіса Гнур був царем Великої Скіфії, а мудрець, 
звісно, також претендував зайняти місце царя. Через боротьбу за 
владу він загинув від руки свого брата. Початок цій династії поклав 
його прадід Спаргапіф.

За іншою версією Анахарсіс, належав до царської сім’ї скіфсь
ких племен, які кочували в околицях Ольвійського полісу, перебува
ли в постійних контактах з його мешканцями. В цьому випадку хро
нологія життя мудреця визначається то просто серединою VI ст., то
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50—30-ми рр. цього ж століття. Коли царевич Анахарсіс був у Креза, 
влада перейшла до його брата Савлія, який був зовсім не зацікавле
ний у тому, щоб Анахарсіс вернувся додому і вбив того одразу по 
приїзді в Скіфію, аби позбавитися претендента на своє місце.

За реальний факту житті й діяльності Анахарсіса визнається ли
ше його зустріч з лідійським царем. Через те що лідійські лідери бу
цімто дружньо ставилися до кочових скіфів, Анахарсіса було посла
но в Сарди з особливою метою — розвідати настрої греків, лідійців і 
персів відносно скіфів, які замишляли новий похід в Азію. Таке хро
нологічне звуження життя й подорожі Анахарсіса логічно узгоджу
валося нібито із заснуванням так званої Великої Скіфії на теренах 
сучасної України і царями якої були його предки. Але в 2-й пол. VII — 
1 -й пол. VI ст. до Р. Хр. її взагалі ще не існувало. Навіть не було царства 
кочових скіфів у Подніпров’ї, як не було й Ольвійського полісу, бо 
невелике поселення, засноване тут у межах 580—570 рр., було ще 
підпорядковане Борисфенському полісу.

Подібно до створення образу легендарного героя і шамана Ана
харсіса сучасними дослідниками зарахування його до царської ди
настії Великої Скіфії, де він виступає то в ролі нещасного царевича, 
то дипломата й розвідника, почалося не одноразово й спонтанно, а 
поступово. Міркування одних нанизувалися на припущення інших, 
але так і не вдалося досягти правдивої картини.

Поки що немає ніяких доказів, що Анахарсіс справді був сином 
царя, а не просто Гнура, як називають його всі античні автори. Не 
можна всупереч усій античній літературній традиції вважати, що 
справжня мета його подорожі — це розвідка настроїв греків і лідій
ців, а також дипломатичні переговори з лідійським царем, бо скіф
ські лідери вже могли передчувати можливість великої війни з Пер
ською державою; або що Анахарсіс виконував важливу дипломатич
ну місію, завдяки якій Велика Скіфія була визнана як найбільша дер
жава в Північному Причорномор’ї і з нею тоді ж уклали союз країни 
Еге'щи і всього Ближнього Сходу. Так з Анахарсіса було зроблено ве
ликого розвідника й дипломатичного діяча.

А внаслідок цього була порушена не лише хронологія його жит
тя, вигадана глобальна навіть для нашого часу дипломатична й роз
відувальна діяльність Анахарсіса-царевича, а також феноменальне 
вміння скіфських царів на 30—40 років передбачати військово-по
літичні події в світі, а й проігнорована вся антична писемна тради
ція про найголовніше в його долі як реальної особи 1-ї пол. VI ст. — 
«епохи мудреців».

Новітні легенди про Анахарсіса, — а по-іншому важко назвати ці 
міркування й погляди сучасних дослідників, — суперечать усім свід
ченням античних авторів, археологічним джерелам про кочових 
скіфів VII — 1 -ї пол. VI ст., хронології життя мудреця, його похо
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дженню, головним заняттям в Елладі, завдяки яким — і тільки їм, — 
він став тим, ким насправді був і яким його завжди знали елліни.

Відрив від писемних джерел, спроби переглянути хронологію і 
придумати щось нове, — саме те, що ніколи й ніким із давніх авторів 
не фіксувалося навіть гіпотетично, — неминуче призводить до фа
льсифікації історичних фактів і реалій, нових вигадок. Якими при
вабливими не здавалися б такі думки та гіпотези для підтвердження 
суб’єктивних версій, вони все ж таки не варті того, щоб нехтувати 
всім тим, що донесли до нас через тисячоліття твори багатьох анти
чних авторів про мудреця Анахарсіса — сучасника найстаріших му
дреців Еллади. Скіф Анахарсіс — мудрець Еллади — повинен і надалі 
займати належне йому місце серед них.

*  *  *

Уже після того, як цю книгу було здано до видавництва, я дізнала
ся, що Анахарсісом почали цікавитись і в Україні. На виставці скульп
тури молодого митця Романа Чайковського у березні 1996 р. мою 
увагу привернула бронзова статуетка Анахарсіса. Бородатий скіф у 
довгому одязі, босоніж, обхопивши тонкими руками плечі, нібито 
ненадовго присів на тлі свого згорненого вздовж тіла плаща, щоб 
відпочити після далеких мандрів. З-під насунутої низько на чоло ша
пки вгадується задумливо-пронизливий погляд мудреця. Незважаю
чи на стилізацію його образу, складається враження, що він перебу
вав у стані передчуття своєї загибелі на рідній землі, де мудрість ста
рої людини нікому не потрібна. Але залишається ще деякий час для 
того, щоб заглибитись у власні роздуми й почуття, відчути подих і 
силу землі, якій він завдячує своїм народженням, життям і розумом.

А в селі Парутино, на південній околиці якого розташовані зали
шки колись славнозвісного міста Ольвія, оселився на схилі свого 
віку аматор скіфської та грецької культури Володимир Миронов. Він 
написав тут не лише історичний роман про ті далекі часи, а й неве
лику поему про Анахарсіса, окремі рядки дкої так гарно узгоджують
ся з головною ідеєю скульптурного зображення:

А Скифия — огромная до стона!
Призывно-ускользающий простор...
К тебе вернулся скиф, тобой рожденный,
Тебя не позабывший до сих пор.
Сквозь слезы смутны мне родные лики.
Назойливо звучит из детства песнь.
Касаются небес земные клики.
А я все чью-то жду благую весть...
А там, за Понтом — светлая Эллада...
Я двум мирам — стихиям соприроден,
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Был разом двух трагедий лицедей.
Но там — умом привязан, здесь — душою.
И оба мира рухнули со мною,
Игрушкой став не мыслей, но страстей.

Врешті-решт, не можна не згадати, що зовсім недавно опуб
ліковано цікаве графіто з Ольвії, яке було продряпано на горлі кла- 
зоменської амфори близько середини VI ст. до Р. Хр., від якого збе
рігся лише уламок Видатний російський антикознавець Ю. Г. Вино
градов прочитав на ньому: «Анаперр, син Анахирса, сколот, Апол
лону Борею мед батьківський (присвятив)». За його думкою, скіф 
Анаперр був сином відомого Анахарсіса, ім’я якого в даному написі 
трохи видозмінено. Він дав своєму синові грецьке ім’я і навчив його 
грамоти, проте Анаперр не дуже досконало її знав, бо в своїй при
святі зробив кілька помилок і незугарно виконав іонійські букви. 
Сам себе він назвав не скіфом, а сколотом, тому що поважав скіфську 
старовину.

На жаль, Ю. Г. Виноградов не встиг розвинути свої докази стосо
вно саме такого тлумачення цього графіто. Але не має сумніву в то
му, що, як і кожна епіграфічна пам’ятка такого типу, воно приверне 
увагу дослідників і викличе дискусії. Симптоматично і важливо в 
контексті цієї праці є й те, що збірка наукових статей, видана у 
м. Севастополі, в якій опубліковано це графіто і яка присвячена 
пам’яті дослідника, має назву “Анахарсіс”, що водночас символізує і 
його мудрість. Звісно, його тлумачитимуть з різних позицій і не ви
ключено, що з’являться нові своєрідні легенди про Анахарсіса.

Як би там не було, але цей присвятний напис не є точним доку
ментальним свідченням того, що насправді саме син Анахарсіса 
привіз до ольвійського святилища Аполлона амфору меду. Проте як 
гіпотеза вона має право на існування. Оскільки мед, як уже відзнача
лося, елліни вивозили з Лісостепу, то тим самим, хоч і побічно, під
кріплюється І наше припущення про належність Анахарсіса до 
скіфів-землеробів цієї частини Скіфії, а разом з тим і тих дослідни
ків, які вважають їх околотами. Та й при цьому не зайвим буде згада
ти мудрі вислови Плутарха:

Істини точної ніхто не узрів і ніхто не пізнає 
З людей про богів і про все, що я тільки тлумачу:
Якщо кому й пощастить сказати сповна те, що збулося,
Сам все одно не знає, у всьому лише здогад буває.

Отже, Анахарсіс продовжує жити, адже фізична смерть — то ще 
не повне забуття. Інтерес до його особистості, як видно з усього тут 
сказаного, не затухав ні в давні, ні в нові часи цивілізованого світу і, 
сподіваємось, спалахне ще сильніше на його оновленій землі.
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Абарис

Абії

Агафірс

Агафірси

Агон (гр.')

Акусілай
Аргоський

Александр
Македонський

Аліатт

Алкман

Алкей

Амасіс

Амфора

Анаксарх

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ІМЕН, 
НАЗВ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ

поет І пророк Аполлона, за різними свідчеі інями, жив у ме
жах VIII—VI ст.ст. до Р. Хр.

назва племені, яке було відоме Гомеру, жило на північний 
схід від Дунаю, ідеалізоване античними авторами.

легендарний родоначальник агафірсів, син Геракла і Єхид
ни.

споріднене із скіфами плем’я, жило на північ від Дунаю і 
межувало, за Геродотом, із Скіфією на заході.

змагання, боротьба, подвиг і т.п.

мудрець VI ст. до PJXp., найдавніший автор прозаїчної мі- 
фографії.

знаменитий македонський цар, великий завойовник ан
тичних і східних держав (356—323 рр. до Р.Хр.).

передостанній цар Лідії (605—560 рр. до Р.Хр.).

відомий грецький лірик і хормейстер (2-га пол. VII ст. до 
Р.Хр.).

прославлений поет-лірик (кінець VII— 1-ша пол.\Тст. до 
Р.Хр.).

цар Єгипту (570—52брр. до Р.Хр.), вважався другом ел
лінів.

висока дворучна глиняна посудина для зберігання і пере
везення вина та маслинової олії.

філософ, послідовник Демокріта, друг Александра Маке
донського (IV ст. до Р.Хр.).
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Анаксічандр

Андромеда 

Андрофаги (гр) 

Аннон (Ганнон)

Антісфен
Афінський

Аполлон

Аргонавти

Аріапіф

Аріон

Арістотель

Арістофан

Арпоксай

Афіней

Архілох

Архонт

Ахей

Ахілл

другий великий представник Іонійської філософської 
школи і перший автор наукового прозового твору (прибл. 
610—540 рр. до Р.Хр.).

царівна Ефіопії, дружина Персея і мати Перса — родона
чальника персів, після смерті була перетворена у сузір’я.

«людожери», плем’я, яке, за Геродотом, жило на північ від 
Скіфії.

можливо, відомий мореплавець і географ з Карфагена, 
який жив у V ст. до Р.Хр. і не міг бути сучасником Анахар- 
сіса.

засновник кінічної школи філософів (прибл. 445—360 рр. 
до Р.Хр.), відомий оратор, автор багатьох творів, друг Сок
рата.

один із найголовніших олімпійських богів, син Зевса й Ле
то, сакральний миротворець, верховний покровитель і за
хисник понтійських еллінів за античної епохи, мав храми 
майже у кожному античному місті.

герої, які першими з еллінів здійснили морський похід в 
Колхіду (суч. Грузія) за золотом («золотим руном*) на ко
раблі «Арго*.

цар скіфів, батько Скіла (кінець VI — 1 -ша чв. V ст. до Р.Хр.).

грецький поет і співак (2-га пол. VII ст. до Р.Хр.).

знаменитий грецький філософ (384—322 рр. до Р.Хр.).

знаменитий афінський комедіограф (446—385 рр. до РХр.).

легендарний родоначальник одного з скіфських племен.

автор 15 книг про софістів (кінець II — 1 -ша пол. III ст. піс
ля Р.Хр.).

відомий грецький поет-лірик (1-ша пол. VII ст. до Р.Хр.), 
творець музикальних творів для флейти.

вища державна особа, яка в Афінах вибиралася щорічно 
Ім’ям першого архонта (епоніма) відзначався рік.

легендарний родоначальник грецького племені ахейців, 
яке жило на Пелопоннесі, брат Іона, онук Елліна.

знаменитий герой Троянської війни, оспіваний Гомером в 
епосі «Іліада*. Був обожнений понтійськими еллінами, мав 
багато святилищ, особливо шанувався на о-ві Левке і в Оль-
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вії, де був наділений культовим ім’ям Понтарх (Володар 
Понту).

Ахіллодром(гр.) Біг Ахілла (суч. Тендрівська коса), де в античну епоху гро
мадяни Ольвії влаштовували міжнародні спортивні й му-

Баальбек

зичні змагання, подібні до олімпійських, 

давній Геліополь, місто в Лівані.

Біант один з Семи мудреців Еллади (прибл. в межах 2-ї пол. VII — 
1 -ї пол. VI ст. до РХр.).

БІон
Борисфеніт

відомий філософ-кінік, уродженець Ольвії (III ст. до Р.Хр.).

Борей грецький бог північного вітру і культове ім’я Аполлона в 
Ольвії.

Борисфен 1) ріка Борисфен (Дніпро); 2) античне поселення на о. Бе
резань; 3) однойменний бог ріки Борисфен; 4) друга назва 
м. Ольвії.

Борисфеніда дочка бога ріки Борисфен, одна з муз Аполлона.

Босфорське
царство

одне з найбільших в античному світі царств, до якого вхо
дили численні грецькі міста і землі, заселені різними міс
цевими племенами. Займало Керченський і Таманський

Будіни
півострови.
за Геродотом, велике і численне плем’я, яке жило на північ
ний схід від Дону. В археологічній літературі немає одно
значної думки щодо їхньої локалізації.

Вавилон місто на півдні Месопотамії.

Варвари
(варварські)

за розумінням еллінів, усі народи, які не знали 
їхньої мови. На відміну від сучасного поняття у ньому від
сутнє будь-яке зневажання того чи іншого етносу.

Гадіри фінікійське місто за Геракловими стовпами на півдні Ібе
рійського півострова (Іспанія).

Геліос сонце і грецький бог сонця, усевидюще божество, яке зці
лює сліпих

Гелон 1) за Геродотом, будіно-елліиське дерев’яне місто в краю 
будінів. Сучасними вченими ототожнюється 3 Більським 
городищем на Полтавщині; 2) легендарний родоначаль
ник гелонів, син Геракла і Єхидни.

Гелони за Геродотом, нащадки еллінів у країні будінів.
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Геракл

Геракліди

Гераклід
Понтійський
Геракліт
Ефеський

Гераклові
стовпи

Геріон

Герміпп

Гермонасса

Геродот

Гесіод

Гея

Гіпербій

Гіппарх

Гіпаніс

Гіперборей
(Запівнічний)

Гіперборейці

Гіппемати

Гіппобот

Гомер

найпопулярніший з грецьких героїв, за життя здійснив 
безліч подвигів, серед яких особливо відомі дванадцять.

численні нащадки Геракла, від яких починали свій родовід 
чимало правителів, у тому числі й боспорські царі.

грецький автор великої кількості наукових праць (IV ст. до

видатний грецький філософ і політичний діяч (прибл 
5 4 4 -4 8 3  рр. до Р.Хр).

кам’яні скелі на європейському та африканському бере
гах вузької протоки з Середземного моря в Атлантичний 
океан.

триголовий велетень, який мав величезні череди рогатої 
худоби.

античний автор великих біографічних творів про Сімох 
мудреців та філософів (III ст. до Р.Хр.).

грецьке місто на Азійському Боспорі.

знаменитий грецький історик, «батько історії*, автор епо
хального твору «Історія в 9-ти книгах*, 4-та книга якого 
майже повністю присвячена народам скіфської землі та 
сусіднім з нею племенам (прибл. 484—425 рр. до Р.Хр.).

найдавніший грецький поет (2-га пол. VIII ст. до Р.Хр.).

грецька богиня, уособлення Землі.

корінфський винахідник гончарного круга.

афінський тиран, син Пісістрата (527-514 рр. до Р.Хр.).

р. Південний Буг.

культове ім’я Аполлона.

загадкове плем’я, що жило на північ від Скіфії і було пов’я
зане з культом Аполлона на ДелосІ і в Дельфах.

плем я, за Гомером, жило на північний схід від Дунаю.

античний автор історико-філософських творів (III—II ст 
ДоР.Хр.).

уславлений грецький автор знаменитих епосів «Іліада* і 
♦Одіссея* (2-га пол. VIII ст. до Р.Хр.).
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Горгій
Леонтійський

Дамасій

Даная

Дарій

Делос

Дельфи

Деметрій
Фалерський

Демосфен

Дідіми

Діоген
Лаертський
(Лаерцій)

Діоген
Сінопський

Діодор
Сіцілійський

Діонісіодор

Діон
Хрисостом

Дор

знаменитий грецький софіст (483—375 рр. до РХр.).

архонт Афін 582/81 р. до Р.Хр., прихильник тиранії, 

мати Персея.

цар Персії, правив у 522—486 рр. до Р.Хр., виступив похо
дом проти Скіфії, де зазнав поразки і швидко вернувся на
зад.

острів із знаменитим святилищем Аполлона і його сестри 
Артеміди. З найдавніших часів сюди надходили дари від 
північних народів.

місто і прославлене панеллінське пророче святилище 
Аполлона, віщунка якого Піфія рекомендувала громадя
нам Ольвії проводити міжнародні релігійно-спортивні 
свята на честь Ахілла.

афінський політичний діяч і філософ (прибл. 350—283 рр. 
до Р.Хр.).

знаменитий афінський оратор, вождь антимакедонської 
воєнної партії, захищав інтереси правителів Боспорсько- 
го царства в Афінах (384—322 рр. до Р.Хр.).

великий центр культу Аполлона поблизу Мілета в Малій 
Азії, за його оракулом Ольвія (в пер. «Щасливе місто*) от
римала свою назву.

грецький письменник, автор 10 книг «Про життя, вчення і 
вислови знаменитих філософів* (III ст. після Р.Хр.).

популярний грецький філософ-кінік (412—323 рр. до 
РХр.).

відомий грецький історик, автор 40 книг про всесвітню 
історію («Історична бібліотека*) (прибл. 80—29 рр. до 
РХр.).

грецький маловідомий софіст (V ст. до РХр.).

визначний грецький оратор, письменник і мислитель 
(прибл. 40— 120 рр. до Р.Хр.). Побував в Ольвії, де виступив 
з промовою. Єдиний античний автор, який детально роз
повів про це місто.

легендарний родоначальник греків-дорійців.
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Евдемоніки філософи-проповідники етичного принципу, які осно
вою моральності вважали прагнення людини до щастя.

Еврипід знаменитий грецький трагік-поет (485 або 480—406 рр. 
до Р.Хр.).

Еврісфей цар Мікен, онук Персея.

Езоп видатний грецький байкар (VI ст. до Р.Хр.).

Еллін легендарний родоначальник еллінів.

Емпорій (гр.) торговий пункт або порт, місце торгівлі.

Еол легендарний родоначальник греків-еолійців.

Епіменід
Крітський

один з мудреців Еллади (VII—VI ст. до Р.Хр.).

Епонім особа, яка дає чому-небудь своє ім’я.

Еринії грецькі богині помсти.

Еріфея острів за Геракловими стовпами.

Есхіл знаменитий грецький трагік-поет (525—456 рр. до Р.Хр.).

Есхін знаменитий афінський оратор (390—314 до Р.Хр.).

Ефор грецький історик, автор першої всесвітньої історії (IV ст. 
до Р.Хр.).

Євкрат архонт Афін в 592/91 р. до Р.Хр.

Єхидна мати трьох легендарних родоначальників скіфів, гелонів, 
агафірсів. Потворна напівжінка-напівзмія, мешкала в без
людних пещерах.

Зевс головний олімпійський бог, шанувався в різних іпостасях, 
в т. ч. і в античних містах Північного Причорномор’я мав 
багато культових імен.

Зенон грецький філософ елейськоїшколи (490—430 рр. до РХр.).

Іданфірс скіфський цар, переможець перського царя Дарія.

Іон легендарний родоначальник греків-іонійців.

Іонія загальна назва іонійських міст в західній частині Малої Азії.

Істр ріка Дунай.

Істрія античне місто поблизу Дунаю, давнього Істра.
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Калліопа муза епічної поезії.

Кар легендарний родоначальник малоазійського племені ка- 
рійців.

Кізік античне місто на узбережжі Пропонтіди.

Кініки представники грецької філософської школи, яка була зас
нована у IV ст. до Р.Хр.

Клавдій Гален латинський автор, дослідник природи, відомий лікар 
(прибл. 130—200 рр.).

Клеобул один із мудреців Еллади (VI ст. до Р.Хр.).

Климент 
Александры* 
ський

християнський теолог, автор багатьох творів, пресвитер 
александрійської церкви (прибл. 750— 215 після Р.Хр.).

Колаксай легендарний родоначальник сколотів, яких елліни нази
вали скіфами.

Кореб афінський винахідник гончарного круга.

Корнелій
Фронтон

латинський письменник (II ст. після Р.Хр.).

Крез останній, легендарно багатий цар Лідії, еллінофіл, покро
витель мудреців, правив у 5бО—546 рр. до Р.Хр.

Ксеніад
Корінфський

грецький софіст (V ст. до РХ р.).

Ксенофан грецький мудрець і поет (VI ст. до Р.Хр.). 
Колофонський
Ксут батько Іона, родоначальника греків-іонійців.

Лакедемон друга назва міста Спарти.

Лакедемоняни друга назва спартанців.

Лактанцій латинський письменник (III ст. після Р.Хр.).

Левке (2р.) о-в Білий (суч. Зміїний) у зах. частині Чорного моря. В ан
тичну епоху славився храмом і культом Ахілла, неоднора
зово грабувався морськими піратами.

Леонт тиран м. Фліунт, співрозмовник Піфагора (2-га пол. VI ст. 
до РХр.).

Лета річка забуття в потойбічному світі.
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Лід легендарний родоначальник малоазійського племені лі- 
дійців.

Лік легендарний родоначальник малоазійського племені лі- 
кійців.

Лікург знаменитий законодавець спартанців ( прибл. IX—VII ст. 
до р а д .

Ліпоксай легендарний родоначальник одного з скіфських племен.

Лукіан визначний античний письменник-сатирик і софіст (прибл.
Самосатський 120—180 рр. до Р.Хр.)

Мати богів малоазійська богиня Кібела, культ якої сприйняли греки. 
Понтійські елліни шанували її в усіх містах Причорномо
р’я як захисницю міст і всього живого.

Медок фракійський цар (кінець V ст. до Р.Хр.).

Меланхлени плем’я, яке, за Геродотом, мешкало на північ від скіфів.

Метродор
Хіоський

маловідомий філософ-скептик, послідовник Демокріта 
(IV ст. до Р.Хр.).

Микола
Дамаський

грецький філософ (І ст. до Р.Хр.).

Мілет найвизначніше грецьке місто в Малій Азії, метрополія 
більшості грецьких колоній на узбережжі Чорного м.

Мікени визначний центр егейської культури (XVII—XII ст. до Р.Хр.).

Мімнерм грецький поет-лірик (2-га пол. VII ст. до РХр.).

Міс легендарний родоначальник малоазійського племені мі- 
сійців.

Місон один із мудреців Еллади (VI ст. до Р.Хр.).

Монім
Сіракузький

грецький філософ-кінік (IV—III ст. до Р.Хр.).

Музи дочки Зевса й Мнемосіни, богині поезії, мистецтв і наук

Неври плем’я, яке, за Геродотом, мешкало на північ від скіфів.

Німфей грецьке місто поблизу Пантікапея, славилося святилищем 
богині Афродіти.

Ойкумена (гр.) за уявленнями давніх еллінів, населена різними народами 
територія Землі з Елладою в центрі
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Октамасад скіфський цар, правив у 2-й пол/У ст. РХр.

Ольвія античне місто, центр Ольвійської держави у Нижньому 
Побужжі, найвизначніша пам’ятка класичної демократії і 
культури на теренах України (VI ст. до PJXp. — IV ст. після 
Р.Хр.).

Ономай
(Еномай)

філософ-кінік, критик античної релігії (II ст. після Р.Хр.).

Пантікапей грецьке місто, столиця Боспорського царства.

Періандр один із Семи мудреців Еллади (2-га пол. VII — 584 р. до
р а д .

Перікл знаменитий державний діяч демократичних Афін і Афін- 
ського морського союзу (прибл. 495—429 рр. до Р.Хр.).

Перс легендарний родоначальник персів.

Персей батько Перса, родоначальника персів, засновник міста Мі
кени.

Пірра мати Елліна, родоначальника еллінів, міфічна «прароди- 
телька* всіх жінок на землі після потопу.

Пісістрат знаменитий афінський тиран (прибл. 600—527 рр. до РХр.).

Піттак один із Семи мудреців Еллади і тиран м. Мітілен (прибл. 
650.І-570 рр. до Р.Хр.).

Іііфагор видатний грецький математик і філософ-ідеаліст (прибл. 
580—500 рр. до Р.Хр.).

Піфія пророчиця і жриця Аполлона в Дельфах.

Платон знаменитий грецький філософ, автор багатьох філософ
ських творів (427—347 рр. до Р.Хр.).

Пліній
Старший

відомий римський вчений, письменник і державний діяч 
(прибл. 23—79 рр. після Р.Хр.).

Плутарх відомий грецький історик, письменник і філософ, автор 
твору «Порівняльні життєписи» (прибл. 46— 119 рр. після 
Р.Хр.).

Полемарх (гр.) головний воєначальник.

Поліс (гр.) місто, місто-держава, громадянська община тощо.

Понт грецький бог, що уособлював море.
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Понт Море Негостинне, перша назва Чорного м.
Аксінський (гр)

Понт Море Гостинне, постійна грецька назва Чорного м.
Евксінський (гр.)

Посідоній грецький філософ-стоїк, енциклопедист (прибл. 135—

Прометей

51 рр.до Р.Хр.).

легендарний віщун і добрий титан, покровитель всього 
людства.

Протагор відомий софіст, автор багатьох творів (прибл. 480— 
410 рр.до Р.Хр.).

Савлій скіфський цар.

Савромати плем’я, яке жило на сході за Доном.

Сарди столиця Лідійського царства.

Сафо знаменита грецька поетеса (VII ст. до Р.Хр.).

Секст
Емпірик

визначний філософ-скептик і лікар (II ст. до Р.Хр.).

Сенека видатний римський філософ, прозаїк, поет і державний 
діяч (прибл. 55 р. до Р.Хр. — 39 р. після Р.Хр.).

Сікіон античне місто на північному узбережжі Пелопоннесу.

Сінди місцеве землеробсько-скотарське населення Сіндіки (Тю
менського півострова), у IV ст.до Р.Хр. було підкорено бос- 
порськими царями.

Скіл скіфський цар, еллінофіл, правив у 2-й чв. V ст. до Р.Хр.

Скіф легендарний родоначальник скіфських царів, син Геракла 
і Єхидни.

Сократ знаменитий грецький філософ-ідеаліст (470—399 РР- до 
Р.Хр.).

Солон видатний афінський законодавець і поет, один із Семи муд
реців Еллади (прибл. 635-558 рр. до Р.Хр.).

Сосікрат автор 3 книг про філософів (прибл. 1 -ша пол. II ст. до Р.Хр.).

Софіст (гр) мудрець, знавець наук, мистецтва, поезії, філософ, учитель 
красномовству тощо.

Софокл знаменитий грецький трагік-поет (496—406 рр. до Р.Хр.).
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Спарта головне місто Лаконіки на Пелопоннесі.

Стесіхор грецький поет-лірик (VII—VI ст. до Р.Хр.).

Стоя одна з головних течій грецької і римської філософії, зас
нована у IV ст. до Р.Хр.

Страбон знаменитий грецький географ і історик (прибл. 64 р. до 
Р.Хр. — 20 р. після Р.Хр).

Сфер
Босфорський

філософ, уродженець Боспора (III ст. до Р.Хр.).

Таргітай легендарний першопредок скіфів, син Зевса і дочки бога 
Борисфена.

Татіан латинський письменник (II ст. після Р.Хр.).

Терей легендарний жорстокий фракійський цар.

Тиран (г/>.) одноособовий правитель, що прийшов до влади насиль
ницьким шляхом.

Тімн інформатор історика Геродота.

Тірас 1) ріка Дністер; 2) однойменний бог ріки Тірас.

Тірпгей грецький поет-лірик (2-га пол. VII ст. до Р.Хр.).

Троянська
війна

війна коаліції ахейських царів проти Трої (1280— 1270 рр. 
до Р.Хр. — згідно з Геродотом; 1194— 1184 рр. —згідно з 
Ератосфеном).

Фалес наймудріший з Семи мудреців, перший грецький філо
соф, математик і астроном, перший засновник іонійської 
філософської школи (прибл. 640 або 624—546рр .до  
Р.Хр.).

Фанагорія грецьке місто на Азійському Боспорі, друга столиця Бос- 
порського царства.

Фемістій державний діяч і софіст (IV ст. після Р.Хр.).

Фемістокл відомий афінський політик і воєначальник, захисник де
мократії (прибл. 524—459 рр. до Р.Хр.).

Феодорит автор багатьох різнопланових творів, єпископ Кіпрський 
(прибл. 390—457 рр. після Р.Хр.).

Феодосія грецьке місто на Європейському Боспорі, відоме бороть
бою з боспорськими царями за незалежність.
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Ферекід
Сіроський

грецький мудрець (VI ст. до PJCp.).

Флавій
Вописк
Сіракузький

один з біографів римських імператорів (III ст. після Р.Хр.).

Фліунт античне місто на Пелопоннесі поблизу Сікіона.

Фракійці численні племена країни Фракія на південь від Дунаю.

Фукідід знаменитий грецький історик, родоначальник історичної 
критики, автор «Історії Пелопоннеської війни* (прибл. 
460—396 рр. до Р.Хр.).

Хінон один із Семи мудреців Еллади, спартанський державний 
діяч (прибл. остання трет. VII — 1 -ша пол. VI ст. до Р.Хр.).

Цицерон знаменитий римський оратор, філософ і державний діяч 
(106—43 рр. до Р.Хр.).

ІОліан римський імператор і софіст (331—ЗбЗ рр. після Р.Хр.).
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