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ЛЕГЕНДИ ПРО ПОХОДЖЕННЯ СКИТІВ.
Геродот наводить дві легенди про походження Скитів. За першою 

це наймолодше з усіх племін походить від Тарґітая, сина Зевса та дочки 
бога ріки Борістена. Він мав трьох синів, що з них, як завжди в казках, 
кінець-кінцем зробився царем молодший. Від кожного з них ніби-то ведуть 
СВОЄ походження ріжні СКИТСЬКІ племена, і

Але за кілька розділів2) Геродот оповідає, ніби-то зі слів самих Скитів, 
як Геракл, женучи биків Ґеріона, прибув до країни, що пізніше залюдню
вали її Скити, й тут зустрів у печері казкову зміювату дівчину, що захо
пила його коней. Повернути їх вона обіцяла тільки в тому разі, як Геракл 
згодиться жити з нею. Від Геракла вона родила також трьох синів: Аґа- 
тірса,Ґелона та Скита. З них знов таки за казковим звичаєм тільки молод
ший приподобився свойому великому батькові й од нього пішли всі скит
ські царі.

В. К. Клінґер у своїй прекрасній розвідці «Сказочные мотивы в исто- 
рии Геродота» 3) докладно розглянув цю другу легенду й показав її звязок 
з казками й старих і нових народів, а Ф. Г. Міщенко в статті про легенди 
що-до царських Скитів у Геродота 4) вірно протиставляє першій легенді 
з чисто тубільними іменами другу, грецького походження5), з Гераклом. 
Хоч перша легенда оповідає про походження всіх Скитів, а так звана 
грецька тільки Скитів-володарів, зовсім не рахуючись з тим скитським 
народом, що його вважали за рабів ®), проте немає сумніву, що одна виклю
чає другу, й через це до речи буде поставити питання про те, що примусило 
Геродота до першої додати другу.

Діодор 7) наводить ту саму легенду в дуже скороченому вигляді: чоло
вік змії - дівчини є не Геракл, а сам Зевс; від їхнього шлюбу родився син 
Скит, що дав ім’я свойому народові. Скит і собі мав двох синів: Пала та 
Нана.

*) IV кн., розд. 5—1 :  г) Розд. 8. 3) Киев. Унив. Изв., 1902, № 11, стор.
103—109. 4) Ж. М. Н. П., 1886, № 1, стор. 39—43. «) Розд. 8—10. в) Ф. Г. Мі
щенко, стор. 43. 7) II, 43, 3.
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Щоб вірно оцінити основний зміст цієї легенди, треба виходити проте 
з образу Геракла. Зробити саме з нього родоначальника Скитів могло стрем- 
ління підкреслити їхній звязок з Дорянами. Авжеж, хоч що-б казав Ю. Бе- 
лохх), Heracles c’est la personification de la race dorienne2), але звязок Дорян 
з грецькою колонізацією Скитії занадто малий 3), щоб його став особливо 
підкреслювати Геродот. Отже із складної постати Геракла треба вибирати 
инші риси. Перш за все згадується тут стремління представити Геракла, 
яко героя, що скрізь змінив попереднє варварство на культурніші й більш 
людські умови життя, що особливо підкреслює Елій Арістід 4). Денис 
Галікарнаський каже про нього 5 *): «якщо де існувало тяжке володарство, 
скорботне для підлеглих, чи місто, що пишалось та ображало сусідів, чи 
оселя людей з жорстокими звичаями, що беззаконно губили чужинців, 
Геракл це знищував, встановлюючи законну царську владу, моральний 
порядок правління та життя, доброзичливі й відповідні до вимог товариства 
звичаї». І Горацій ®) ставить Геркулеса Августові за зразок людини, що 
скрізь насаджує культуру та мораль. Лукрецій 7) славить поруч із Церерою 
та Денисом і Геракла, як визволителя людськ&сти від первісного дикунства. 
Легенда примушує Геракла жити з зміюватою дівчиною. Звязок з землею 
відомий усім 8): разом з собакою вона є втіленням первісних хтонічних 
божеств 9).

Отже, за казковою символікою, цей шлюб має визначати перемогу 
культури, що її занесли в особі Геракла Греки, над первісним тубільним 
дикунством і надає Грекам чесну ролю урядження Скитів.

Але, здається, вона має й иншу мету. Всі знають стремління античних 
істориків підкреслювати з політичних міркувань покревність Італійців 
з Греками, чому служила легенда про прихід Енея з Трої до Італії за пора
дою дельфійського оракула 10 *), що первісно мала зовсім не таке широке 
значіння u). 1 македонські царі з полемічних причин виводили свій рід 
від Геракла 12).

Якщо легенда про троянське походження Риму прилучала до Греції 
нове державне формування, то Геродотівська легенда про Геракла — батька 
скитських царів служила тій самій меті, підводячи під спільне з Греками 
походження й велику східню країну; це мало здаватися дуже корисним 
для грецької колонізації у Скитії: легенда погоджувала тубільців ззаход- 
цями й знищувала ті тертя й незадоволення з приводу надмірного просяк-

*) Ист. Греции, т. І, стор. 98; переклад М. Гершензона^ г) Словник Дарембера—
Саліо, III, стор. 80. 3) Ю. А. Кулаковский, Прошлое Тавриды, К ., 1914, стор. 6.
4) Негасі, 40 (5), 59, Keil. 3) A. R., І, 41. «) С., НІ, 3, 9. 7) D. r. n., V, 22—54.
8) В. Клингер, Животное в ант. и совр. суев., К ., 1911, стор. 155— 175. 9) R. Her
zog, Arch. f. Relig., X, 1907, 224 — 228. 10) О. Rossbach, P. W., I, 1013 — 1019.
u) Ф. Дюмлер у F. Studniczka, Kyrene, Leipzig, 1890, 195. 1г) I. Kärst, Oesch. d.
hellenistischen Zeitalters, I, 1901 p ., 112.
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нення всього грецького в місцеве життя, що привели до згуби хоч-би скіт- 
ського царя Скіла, який товаришував з Греками х).

Авл Гелій зберіг свідоцтво, що Тімей в оповіданнях про походження 
римського народу саме ім’я Італії виводив із старого грецького визначення 
биків, на яких ніби-то була багата Італія2). G. Wissowa довів, що Тімей 
і для Барона був джерелом оповідання про кінець Трої й спадкового звязку 
Риму з Троєю3). Але, очевидячки, ще задовго доТімея грецька історіо
графія охоче вживала думки що-до племінного звязку з Греками тих наро
дів, що поступово входили в коло політичного життя.

Додавання до одної легенди другої дуже характерне для манери Геро
дота. Вже Adolf Schoell 4) підкреслював, що якраз у IV книзі Геродот 
охоче повторював ті самі відомості, тільки в новому вигляді; допускається 
він при цьому иноді й разючих протиріч, наприклад у легенді про засну
вання Батом Кірени, в тій-таки IV книзі* б). Fr. Studniczka6) довів її явно 
етимологічну основу й, відокремлюючи наверстування, встановив дійсну 
історію колонізації Кірени, при чому Геракл і в цій легенді відограє певну 
ролю, яку той-таки дослідник звязує з пелопонеськими її елементами 7).

*) Геродот, IV, 78—80. 2) N. А ., X I, 1, 1. *) Hermes, X X II, 1887, 29 — 57.
4) Herodots Vorlesungen, Philolog., X, 1855, 430. s) Р озі. 150.®) Op. c it., 95— 131.
7) Op. c it., 119.


