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О л ек са н д ер  Д о м б р о в с ь к и й

ГЕРОДОТОВА СКИТІЯ

В V столітті до нашої ери настали великі зміни на полі античного діє- 
писання: грецька логографія здала остаточно свої позиції на користь по
чаткових етапів розвитку грецької історіографії, першим представником 
якої став Геродот, названий слушно «батьком історії» (Ціцерон). Біогра
фічний матеріял про Геродота скупий, а деякі дані про його життя й 
діяльність залишаються в тіні непевности й припущень. Народився около 
485 року до нашої ери в Галікарнасі, Мала Азія, де находилися грецькі 
колонії. Дожив до початків пелопонеської війни, бо згадує про події з 
років 431-430. Дату його смерти можна класти приблизно на рік 425. 
Хоча згідно з історичною традицією Геродот мав народитися в Галікар
насі, то дехто з дослідників висував погляд, що «батько історії» міг по
ходити з Туріой. В аспекті племінногрецького походження Геродотові 
симпатії були по стороні дорійців. Ионійців не любив, що означало прав
доподібно свідомість його дорійського походження. Його письменницька 
діяльність припадає на роки 450-425, отже на добу Перікла, з яким Ге
родот дружив.

Свій твір назвав він «Гісторіис аподексіс» — Представлення історії і 
поділив його на дев’ять книг, з яких кожна має назву одної з дев’ятьох 
муз. Четверту книгу своєї Історії, де находиться скитський екскурс, назвав 
Геродот Мельпоменою. Історія Геродота являється типовим твором — 
картиною поступового переходу від міту до  наукового дієписання, від 
логографії літописного характеру до перших наявних спроб «прагматич
ного» писання Історії з узглядненням історичної кавзальности при пода
ванні явищ, подій і фактів на фоні історичного процесу. В Геродотовому  
творі в парі з першими спробами узгляднювання причин і наслідків істо
ричної дії покутують ще тут і там реманенти мітографічного характеру, 
але в загальному перші проблиски історичного прагматизму беруть верх 
і Геродот заслуговує на даний йому почесний титул «батька історії».

Вже в античному світі не бракувало критиків відносно правдивости 
Геродотових реляцій. Ктезій у своєму творі «Персіка» представив історію  
персів місцями відмінно від Геродота, називаючи його брехуном. Єгипет
ський жрець і історик, Мането також висказався критично про ті місця з 
Історії Геродота, які відносяться до історії Єгипту. Д о завзятих критиків 
Геродота належав і Плутарх, беотієць, який закидав «батькові історії», що 
він фальшує історію в наслідок недружнього становища до Теб. В даному 
випадку відізвався у Плутарха зов льокального патріотизму. В новітній 
добі також дехто не довіряв реляціям Геродота. В другій половині XIX
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століття виступив проти Геродота, як правдомовного історика, орієнталіст 
Sayce, кажучи, що реляції Геродота про його подорожі здебільшого ви
думані. Правда, в Історії Геродота подибуємо тут і там неточності, чи 
навіть помилкові твердження у його описах і згадках під час подорожей, 
але вони в ніякому випадку не свідчать про злу волю історика відносно 
подавання правдивих відомостей. В його Історії є зібраний такий великий 
фактологічний матеріял історичного, географічного й етнографічного зміс
ту майже з цілого тодішнього orbis terrarum, що просто було б неможли
вим, щоб Геродот десь не помилився. Досліди над його Історією, а в то
му й над її екскурсами (лоґой) включаючи скитський екскурс, які дату
ються в новітній добі від XVIII століття, при сумлінній мікроаналізі тво
ру виказали, що «батько історії» на загал заслуговує на довір’я. Головним  
нараційним тенором Геродотової Історії являються греко-перські війни на 
тлі історії перської імперії, але наш історик з Галікарнасу подає при тому 
історичні, географічні й етнографічні відомості про ті країни й їх мешкан
ців, що були пов’язані в якомусь відношенні з перською історією. А то
му, що Дарій виправився походом  проти скитів, Геродот вложив у чет
верту книгу своєї Історії великий (142 розділи) скитський екскурс, назва
ний в науці Геродотовою  Скитією. Якраз згаданий скитський екскурс (ло
гос) являється предметом нашого обговорення у зв’язку з нашим перекла
дом  Геродотової Скитії на українську мову.

Як уже згадано, Геродот багато подорожував і знав багато країн з 
автопсії. Саме автопсія й реляції усної традиції головно від грецьких ко
лоністів були основою його відомостей, до яких долучувалися писані дже
рела представників логографії, головно Гекатая з Мілету. «Батько історії» 
знав з автопсії Грецію, М акедонію, Тракію, південну Італію із Сіцілією, 
а дальше Малу Азію , Єгипет і західню частину побережжя Північного 
Причорномор’я, головно околиці Ольвії з лиманом Бога. З Ольвії ви — 
правився найправдоподібніше в глибину території, але не знаємо, як да
леко. В кожному разі Геродот не знав добре географії тодішньої Скитії. 
Бо якби був добре знав, то не оповідав би неправдоподібної історії, що 
Дарій дійшов з грубо перебільшеним числом перського війська від Дунаю  
аж до Волги протягом двох місяців — туди і назад. Дуже можливо, що 
Геродот подав таку неправдоподібну Одіссею походу Дарія в наслідок по
міщання дещ о подібних назв рік Дністра (Тирас) і Дону (Танаїс). Все ж 
таки наш історик з Галікарнасу мав нагоду багато дечого довідатися від 
греків з причорноморських колоній про тодішню Скитію й її мешканців. 
Поданий у Геродотовій Скитії матеріял можна поділити на три основні 
частини: історичну, географічну й етнографічну, з чого етнографічний ма
теріял найцінніший.

Змістом історичного матеріялу являється оповідання походу Дарія на 
скитів.1 Як причину походу, Геродот згадує про напад скитів на Азію  в

1 K. L. Sturve, Der Feldzug des Darius gegen die Scythen, 2 Aufl., Riga, 1813; F. 
Voigt, “Der Zug des Darius gegen die Scythen,” Berlin, 1854, Jahresbericht über die 
Königliche Realschule zu Berlin; F. Smitt, “Über den Feldzug des Darius gegen die 
Scythen i. J. 513,” Bulletin de l’Academie Imperiale des sciences de St. Petersbourg, t.
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погоні за кіммерійцями. Згідно з Геродотовою  реляцією скити напали на 
М едію й панували в Малій А зії двадцять вісім років (IV, 1). Згадана 
реляція батька історії лучиться з переказом (IV, 11-12), на підставі якого 
довідуємося, як скити прийшли на територію України. Отже згідно з тим  
переказом скити жили в Азії. На них напали масаґети й під їхнім натис
ком скити подалися на захід та перейшли до країни кіммерійців, які явля
ються найдавнішими, знаними в історії мешканцями південно-східньої 
Европи, тобто території України. Отже кіммерійці — це перші знані з 
історичних джерел номадні, чи напів-номадні племена, найправдоподібніше 
споріднені з траками, які перебували на території України, але не знаємо 
з яких часів. На них напали скити й, витиснувши їх, запанували в пів
денно-східній Европі приблизно під кінець VIII століття до нашої ери. 
Інший варіянт того оповідання (IV, 13) каже нам, що ісидони, прогнані з 
їх краю арімаспами, натиснули на скитів, а вони на кіммерійців, як ви
ходить з Арістеєвої поеми, яка збереглася фрагментарно в Геродота. Піз
ніше в наслідок етнічних пересувань на євразійських степах на скитів на
тиснули зі сходу споріднені з ними іранські племена сарматів (III ст. до  
нашої ери) та почали випирати їх з Північного Причорномор’я. В наслі
док того скити опинилися на самому півдні Подніпров’я і в Криму, де 
постало скитське царство зі столицею — Скитський Неаполь, а в II ст. 
до нашої ери під їхньою контролею залишився лише Крим — Таврида. 
Скитська держава в Криму пережила ще останній свій розквіт у II ст. до  
нашої ери за царя Скілура, а опісля почала клонитися до упадку. Поча
ток доби переселення народів (напад східніх Готів — III ст. нашої ери) 
завдав остаточний удар державі скитів на Криму.

Отже згадуючи про погоню скитів за кіммерійцями, Геродот подає, 
що кіммерійці під час утечі держалися приморської дороги, а скити пішли 
лівою стороною  Кавказу, аж зайшли до М едії (IV, 12). Виникає питання, 
якою дорогою  могли йти скити на Медію. В науці є погляд, що Геродот  
непотрібно пов’язав історію нападу кіммерійців на Вірменію й Малу Азію  
з нападом скитів на М едію. Можливо, що хотів вияснити собі одну по
дію  другою: кіммерійці тому напали на Малу Азію, бо втікали перед ски
тами, а з другої сторони скити напали на М едію в погоні за кіммерій
цями. Отже Геродот дуже можливо «спрагматизував» обидві ті події як 
причину й наслідок. Згідно з Геродотовою реляцією від озера Меотиди  
аж до ріки Фазис і кольхів є дорога на тридцять днів, а з Кольхіди до  
Медії вже не дуже далеко. Але не тудою мандрували скити, вони пішли 
бічною дорогою  — довш ою , яка веде через гори, маючи по правій руці 
хребет гір Кавказу (І, 103-104). З наведених реляцій виходить, що кімме
рійці, урядивши наперед різню між собою , втікали понад-морською краї-

VIII (1865); G. Mair, “Der Feldzug des Dareios gegen die Skythen,” Programm des 
Kais. — Köng. Staats — ober — gymnasiums zu Saaz (Böhmen), Saaz, 1886; J. Prasek, 
Geschichte der Meder und Perser bis' zur makedonischen Eroberugn, I, Gotha, 1906; J. 
Prasek, Dareios I, Der Alte Orient, (Leipzig), 1914, Heft 4; О. Переяславсыснй «Похад 
царя Дар1я проти скит1в», Табор, чч. 27-29 (1935-1936); В. В. Струве, «Дарий I и 
скифы Причерноморья», Вестник Древней Истории, 1949 (4); The Cambridge Ап- 
cient History, vol. IV (1926).
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ною, отже побережжям Чорного моря. А скити, згубивши їхній слід, піш
ли також понад-морською дорогою , але мали по правій руці Кавказ, тоб
то йшли просмиком між Кавказом і Каспійським морем. Тим часом кім
мерійці не могли йти між Чорним морем і Кавказом, бо там немає до
роги. Сумнівним є, щоби скити гналися за кіммерійцями, бо не було в 
тому ніякої цілі. Коли кіммерійці залишили країну, то не було потреби 
скитам гнатися за ними. Кіммерійці не могли втікати побережжям Чор
ного моря, бо, як уже сказано, там немає відповідного переходу. З одної 
сторони море, а з другої Кавказські гори сходяться майже зовсім і не 
дозволяють на перехід більших груп людей. Зате є можливим, що скити 
напали на Медію через просмик, що находиться між Кавказом і Каспій
ським морем згідно з реляцією Геродота, маючи по правій руці пасмо 
гір Кавказу, а ми ще додали б — а по лівій руці мали Каспійське море. 
Це була дорога — «ворота воріт», тобто поміст між Европою й Малою  
А зією , названа в часах арабської експанзії влучно «Баб аль — Абваб» — 
брама брам.2

Як оповідає батько історії, перська армія начислювала без залоги ко
раблів сімсот тисяч з кіннотою, а крім того шістсот кораблів. Перський 
цар наказав йонійцям плисти Понтом аж до ріки Істер, а як допливуть 
до Істра, мали вибудувати міст і чекати на нього. Фльоту провадили йо- 
нійці, еольці й гелеспонтійці. Сили перської армії роздвоїлися. Більша час
тина йшла сушею, а фльота плила, держачися побережжя. Залишивши 
міст на Істрі під надзором йонійців, Дарій казав вартівникам нав’язати 
шістдесять вузлів і від дня, коли вирушить дальше в похід, розв’язувати 
щоденно по одному вузлові. Коли б минуло шістдесять днів, а цар з 
військом не прийшов назад, мали вернутися до своєї батьківщини.

Тим часом скити, зміркувавши, що не зможуть власними силами про
тиставитися персам, післали послів до сусідів з проханням допомоги. На 
нараді вождів сусідніх народів їхні погляди були поділені. Гелон, будин і 
савромат згодилися помагати скитам, а агатирс, невр, андрофаг та вожді 
мелянхляйнів і таврів відмовили скитам помочі. Не відважуючися на од- 
верту боротьбу з перською армією, скити придумали оригінальну воєнну 
тактику. Вони почали втікати перед персами, заманюючи їх у глибину 
країни та до околиць тих народів, ще не захотіли помагати скитам. І 
так, хотячи — не хотячи, мусіли згадані народи боронити свої землі пе
ред перським наїздником. Крім того скити нищили за собою  траву та за- 
сипували криниці й джерела, щоби таким чином, заманивши персів у гли
бину краю, браком паші для скоту й води виголодити їх та примусити 
до відвороту. Скити вислали на північ вози, що в них жили скитські жін

2 M. Ebert, Südrussland im Altertum, Bonn und Leipzig, 1921, S. 75; H. Matzat, 
“Ueber die Glaubwürdigkeit der geographischen Angaben Herodots über Asien,” Hermes, 
B. 6 (1872), S. 417; A. M. Tallgren, “La Pontide prescythique aprfcs l’introduction des 
mfctaux,” Eurasia Septentrionalis Antiqua, t. II (1926), pag. 219; C. F. Lehmann — 
Haupt, “Zur Chronologie der Rimmeriereinfalle,” Klio XVII (1921); H. Winckler, Alto
rientalische Forchungen, Leipzig, 1897, S. 495-6; H. Winckler, Geschichte Babyloniens 
und Assyriens, Leipzig, 1892, S. 267..., 277; M. Rostovtzeff, Geschichte der alten Wett, 
В. I., Leipzig, 1941, S. 128-9.
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ки й діти, а також частину скоту. В погоні за скитами Дарій з військом 
дійшов врешті до ріки Оарос (Волги) і, постоявши тут табором короткий 
час, розпочав відворот. Скити робили часті, несподівані напади на персів 
невеликими відділами, завдаючи їм дошкульні втрати як в людях, так і 
харчах. Тим часом частина скитського війська прибула до йонійців на 
міст, щоб порозумітися разом з ними проти Дарія. Скити старалися пе
реконати йонійців, щоб вони не ждали на персів довше, чим шістдесять 
днів. Йонійці обіцяли скитам вернутися додом у після шістдесяти днів, 
плянуючи перехитрити їх і залишитися вірними Дарієві. Найшовшися у 
невідрадних обставинах, Дарій з настанням ночі залишив змучених похо
дом  вояків і стада пов’язаних ослів, а сам віддалився з військом під при
водом, що він нібито хоче напасти на скитів. Скити чули рев худоби та 
бачили розпалені вогні й тому були переконані, що перси стоять на місці. 
Тим часом Дарій поспішив з військом чим скорше в сторону Істра. Прий
шовши з військом вночі над Істр, Дарій перелякався, бо побачив ушкод
жений міст і думав, що йонійці пішли додому. Та йонійці показалися вір
ними перському цареві й розібрали лише передню частину мосту зі сто
рони скитів, бажаючи показати їм, що вони послухали їхньої поради й 
нищать міст на Істрі. З приходом перського війська йонійці добудували  
скоро частину розібраного мосту й Дарій з військом, перейшовши міст, 
позбувся дальшої небезпеки зі сторони скитів. Так представляється у за
гальному історія походу Дарія на скитів згідно з Геродотовим оповідан
ням.

У зв’язку з оповіданням Геродота виринають численні питання, на які 
не легко відповісти. Незважаючи на велике віддалення деяких племен, чи 
народів від скитів вони сходяться у короткому часі на нараду. Вправді 
більша частина з них відмовляє помочі, але савромати, будини й ґельони 
годяться на допом огу з незнаних причин, залишають свої землі й осади  
та спішать скитам на поміч. Замість держати всі свої військові сили ра
зом, скити розділюються на кілька частин і тим самим роздрібнюються, 
що ще більше послаблює їх в обличчі перської небезпеки. Замість зруй
нувати міст на Істрі ї перешкодити Дарієві в відвороті, скитський вождь 
Скопазіс довіряє йонійцям і залишає їм збурення мосту. Такі мости му- 
сіли б бути побудовані на Дністрі, Богу, Дніпрі й Дону, але Геродот про 
те не згадує. Тактика Дарія також не зовсім зрозуміла. Чому він зали
шає йонійцям стороження мосту лише на шістдесять днів? Чому перський 
цар запустився нерозважно в глибину краю в погоні за скитами й з чого 
жила та сімсоттисячна (?) армія і скот на протязі двох місяців, коли ски
ти все нищили за собою? Як перейшли перси Дністер, Бог, Дніпро й 
Дон? Залишаємо вже на боці питання, скільки часу треба було, щоб пе
рейти армії згадані ріки, а це все мало відбутися протягом двох місяців. 
Скільки часу треба було втратити на будову мостів і як це все разом  
(похід перської армії від Істра до Оарос — від Дунаю до Волги й назад, 
будова мостів, незакінчена будова укріплень над Оарос і т.д.) могло зміс
титися в тісних рямцях шістдесяти днів? Звідки взяли дерево на будову
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мостів у тому безлісистому степу? Далі, подане число армії Дарія, а та
кож кораблів рішучо перебільшене.3 З таким військово-людським балястом  
та при існуючих тоді комунікаційних можливостях і воєнній техніці по
дана Геродотом історія походу Дарія, переплітана малими екскурсами про 
зайця і скитські дари для Дарія, нагадує місцями йонійську новелю, літе
ратурний жанр якої мав забавляти читача.4 Можливо, що йонійська но- 
веля була тим помостом між мітом архаїчної доби й з другої сторони 
першими етапами розвитку грецької історіографії часів Геродота, в творі 
якого подибуємо ще реманенти міту, а вже тим більше вплив йонійської 
новелі. Щойно Тукидід повністю відійшов від мітографічної атмосфери 
льогографії, але зате підпав під вплив софістики й риторики. Д о речі буде 
звернути увагу на реляцію географа Страбона,5 згідно з якою між Дунаєм
і Дністром находилася пустеля без трави й води, куди прибув Дарій з 
військом у часі походу на скитів. З того виходило б, що батько історії 
міг помішати згадану Страбоном пустелю з пустелею над Волгою, до  
якої мав дійти Дарій. Отже згідно з реляцією Страбона Дарій міг крути
тися з військом десь по Басарабії. В науці існує погляд, що Дарій дійшов 
до пустині ґетів і крутився з військом десь між Дунаєм і Прутом.6 Згідно
з вісткою у Ктезія Дарій не відійшов далеко від Істра-Дунаю.7 Проблема 
льокалізування згадуваного Геродотом дерев’яного міста Ґельон у краю 
будинів також привертала увагу дослідників.8 Деякі дослідники ідентифіку

3 A. Pawlikowski-Cholewa, Die Heere des Morgenlandes, Berlin, 1940; R. Fischer, 
“Das Zahlenproblem im Perserkriege 480-479 v. Chr.,” Klio, В. XXV (1932). Подібні 
критерії оцінки можна прийняти й до питання походу Дарія на скитів; E. Daniels, 
Das antike Kriegswesen, Leipzig, 1910; H. Delbrück, Geschichte der Kriegskunst im 
Rahmen der politischen Geschichte, В. 1, 3 Aufl., Berlin, 1920; H. Delbrück, Die Per
serkriege und die Burgunderkriege, Berlin, 1887, S. 137-47. — Автор виказує, як дуже 
перебільшив Геродот число перського війська під час греко-перських воєн; М. 
Jähns, “Volkstum und Heerwesen,” Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissen
schaft, В. VII (1871).

4 S. Witkowski, Historjografja Grecka, t. I, Kraków, 1925, pag. 157-161; W. Aly, 
Volksmärchen, Sage und Novelle bei Herodot und seinen Zeitgenossen, Göttingen, 1921.

5 Страбон, VII, 3. В. В. Латьішев, «Заметки по древней географіи севернаго и 
восточнаго побережья Чернаго моря», І k Страв. VII, 4, 2, Понтіка, Санктпетер- 
бург, 1909; F. Westberg, “Zur Topographie des Herodot,” Klio, В. IV (1904), В. VI 
(1906); V. Pärvan, Getica, Bucuresti, 1926, pag. 57; M. Gibellino-Krasceninnicowa, Gli 
Sciti, Roma, 1942, pag. 129-30.

6 J. Weiss, Die Dobrudscha im Altertum, Sarajevo, 1911, S. 7-10. Автор виказує 
пустельний характер Добруджі; G. Wilke, Reallexikon der Vorgeschichte, В. II, S. 433; 
F. A. Ukert, Skythien und das Land der Geten oder Daker nach den Ansichten der 
Griechen und Römer, Weimar, 1846; N. Jorga, “La Dobrogea — pays de synthese, 
Revue Historique du Sud-Est Europeen, 1929, No. 1-3, pag. 11-17.

7 D. Jon Ghica, Istoriile lue Erodot, vol. IV, Bucuresci, 1902, pag. 194. Автор про
тиставить Геродотовому оповіданні реляцію Ктезія.

8 V. Scerbakivskyj, “La Situation geographique de la ville de Gelone d’Herodote,” 
Księga pamiatkowa ku uczczeniu... W. Demetrykiewicza, Poznań, 1930; L. Niederle, 
Rukovet Slovanske Archeologie, v Praze, 1931, pag. 22. Дослідник льокалізує Гельон 
десь при Дніпрі; R. W. Macan, Herodotus, vol. І, London, 1895, pag. 79. Автор ви
суває гіпотезу льокалізовання будинів і Гельону над Дніпром; M. Ebert, Reallexikon
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вали Ґельон з Нільським городищем у Зіньківському повіті, полтавської 
области, недалеко Охтирки над горішньою Ворсклою. Дехто з дослідників 
старався порівнювати похід Дарія з далеко пізнішим походом  Наполеона 
на Москву, находячи певні аналогії. Як уже згадано, деякі місця в опові
данні Геродота, як прим, історія з подарунком царя скитів для Дарія, про 
зайця, який перешкодив скитам у їхньому бою  з персами — це короткі 
дегресії, ми назвали б їх — психологічні інтерполяції, вставлені до історич
ного тексту для відпруження читача. Справа мосту, що його берегли йо- 
нійці, також не зовсім ясна. Дарій мусів правдоподібно залишити на Д у
наю досить сильну залогу й можливо скити тому не спішилися напасти 
на них і силою знищити міст. Ионійці старалися бути політичними в від
ношенні до скитів, бо їхні земляки мали свої факторії й колонії на північ
ному побережжі Понту — Чорного моря і конфлікт між йонійцями й ски
тами міг пошкодити грецьким колоніям. Вправді скити й так довідалися, 
що йонійці їх обманули, але збройний конфлікт міг довести до гірших 
наслідків. Деякі дослідники вважають згадку Геродота про Мільтіяда тен
денційною. Згідно з оповіданням батька історії Мільтіяд радив послухати 
скитів і тим самим перешкодити Дарієві у його відвороті. Існує погляд в 
науці, що батько історії тенденційно представив тут героя з доби греко- 
перських воєн як грецького патріота, який волів радше втратити тиранську 
владу в разі погрому Дарія, завдяки якому мав ту владу, щоб увільнити 
йонійських греків від перського панування. Такий погляд не промовляє до  
нашого переконання. Геродот був приятелем Перікля з роду Алькмеонідів 
і ворога Кімона, сина Мільтіяда з роду Філаїдів. Ворожнеча між згада
ними родами мала вже свою традицію. Батько Перікля, Ксантіпп, обжа- 
ловував Мільтіяда після походу на Парос, а є сліди ще вчаснішої ривалі- 
зації тих родів. Прославлення діл Мільтіяда могло вийти з традиції роду 
Філаїдів і є сумнівним, чи Геродот, як близький приятель Перікля, пішов 
би був за тією традицією. Мільтіяд мусів заанґажуватися у якийсь спосіб 
проти царя, бо після походу уступив з Херсонезу, а тим самим зрезиґну- 
вав зі становища тирана та став горожанином Атен. Як бачимо з вище 
поданого, питання ідеалізування Мільтіяда Геродотом є принайменше дис
кусійного порядку.9 Існує навіть погляд, що питання участи Мільтіяда в 
поході Дарія на скитів є взагалі проблематичного порядку.

der Vorgeschichte, В. IV, І Hälfte, S. 238-39; В. А. Городцова, «Изследование Бель- 
скаго городища,» Труды XIV Арх. Съезда въ Чернигове, т. III, Москва, 1911. Го- 
родцов не ідентифікує Більського городища з Гельоном.

9 Вище цитований Prasek, Geschichte der Meder und Perser..., II, 104-5; E. Obst, 
“Hat Miltiades am Skythenzug teilgenommen?” Klio, В. IX, Heft 4 (1909); E. Obst, R. 
E. Pauly-Wissowa, В. XV (1932), S. 1683. Вище цитований D. Jon Ghica, Istorüle lui 
Erodot, vol. IV, Bucuresci, 1902, pp. 187-8; R. W. Macan, Herodotus, vol. II, London, 
1895, pag. 50; Swoboda, R. E. Pauly-Wissowa, В. IV (1901), S. 2192; H. Berve, “Mil
tiades,” Hermes, Heft 2 (1937); M. A. Levi, “La spedizione Scitica di Dario,” Rivista 
di Filologia e d’istruzione classica, Fase. 4 — Dicembre 1933, pag. 58-70; R. Pöhlmann, 
Grundriss der griechischen Geschichte nebst Quellenkunde, München, 1909, S. 100; E. 
Meyer, Geschichte des Altertums, В. III, Stuttgart, 1901, S. 115; S. Witkowski, His- 
torjografja Grecka, I, Krakow, 1925, pag. 140.



ГЕРОДОТОВА СКИТІЯ 61

Суперечності в Геродотовій Скитії включаючи й оповідання про похід  
Дарія на скитів, дадуться пояснити тим, що наш історик з Галікарнасу 
опирався на реляціях багатьох людей, перш за все причорноморських гре
ків, з яких кожний оповідав йому відірвані фрагменти. І так одні опові
дали йому про похід Дарія на скитів, інші познайомлювали його з гео
графією Скитії (бо сам Геродот не запускався далеко в глибину материка 
під час свого перебування на північному побережжі Понту), ще інші опо
відали йому про звичаї й географічне положення народів і племен пів- 
денно-східньої Европи. З тих фрагментів батько історії склеїв своєрідний 
конгломерат явищ, подій і фактів та географічно-топографічних понять і 
врешті мозаїку звичаїв, мітографічно-фолкльорного матеріялу та коротких 
екскурсів (льоґой) літературного характеру (прикраса тодішньої історіогра
фії), помістивши увесь той матеріял в IV книзі своєї Історії, як великий 
скитський екскурс. Якраз етнографічна частина Історії Геродота має свою  
вартість і «ніколи» не перестаріє, головно в аспекті уточнювання деяких 
етнологічних проблем з ранньої історії Руси-України.

Окрему позицію у Геродотовій Скитії займає географічний матеріял. 
Як уже сказано, Геродот не знав добре географії Скитії, що й відбилося 
негативно на його оповіданні про похід Дарія на скитів. Коли основним  
джерелом для історичного й етнографічного матеріялу могла бути усна 
традиція — звідомлення й оповідання грецьких купців і колоністів Північ
ного Причорномор’я, то для географічно-топографічних реляцій і описів 
потрібна перш за все автопсія. Тим часом Геродот не знав східньої час
тини північного побережжя Понту, а вже тим більше глибини самої те
риторії.10 З Ольвії він не виправився далеко в глибину материка. Тому в 
його географічному матеріялі й льокалізуванні деяких народів чи племен 
Скитії трапляються неточности, а то й помилки.

Геродот представляв собі Скитію як великий чотирокутник (IV, 101), 
що прилягає до моря з двох сторін (?). Південний кордон Скитії йшов 
уздовж Понту. Одиноким кордоном Скитії, що мав би прилягати з другої 
сторони до моря в уяві батька історії, міг бути східній скитський кордон, 
який йшов уздовж західнього берега М еотиди, тобто Озівського моря 
(IV, 99). З того виходило б, що Геродот представляв собі західній беріг 
М еотиди як лінію, яка більш менш ішла з півдня на північ. Північний 
кордон Скитії мав сягати аж до країни, де «годі проглянути оком, ні пе
рейти, а то через пір’я, що літає. Кажуть, що там більше пір’я, як землі 
й повітря, й воно замикає зір» (IV, 7). Тобто північний кордон Скитії мав 
сягати до країни, де вже були великі маси снігу. В науці були спроби 
різних реконструкцій скитського чотирокутника (прим. Нідерлє, Равлінсон, 
Кречетов).11 Зпочатку Скитія (давня, архаїчна Скитія за висловом Геро-

10 M. Rostowzew, Skythien und der Bosporus, В. I, Berlin. 1931, S. 8.
11 L. Niederle, Slovanske Starozitnosti, Dil I, Svazek 1, v Praze, 1902, pag. 234; G. 

Rawlinson, History o f Herodotus, vol. Ill, 4 ed. London, 1880, pag. 202; П. H. Кречетовъ, 
«Письма о Геродотовой Скиеш, О скиескомъ четыреугольнике», Записки император
ского Одесского Общества ucmopiu и древностей, т. XV (1889), 463; A. Dombrovsky, 
“The Genesis of the geographical notion of Scythia in the ancient world,” The Annals o f the 
Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., vol. V, No. 2, 3 (16-17), (1956).
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дота) сягала від Істра до місцевості Каркінітіс, що находилася коло устя 
Гіпакира (IV, 99 і 55), але вже за часів Геродота (Геродотова Скитія) ся
гала на Сході аж до Танаїса — Дону. При згадці про південний кордон 
Скитії, тобто чорноморське побережжя, що його Геродот знав (але лише 
західню частину, бо східньої не знав), заторкуємо рівночасно питання про 
Тавріду — Крим. Коли мова про Тавріду та взагалі східню  частину пів
нічно-чорноморського побережжя, то всі на загал дослідники погоджують
ся з тим, що Геродот там не був і тієї частини не знає. Це й виходить 
саме з його опису Тавріди. Півостровом вважав він правдоподібно лише 
гористу частину Тавріди (IV, 99) десь приблизно від Севастополя до Тео- 
дозії. Про те, що ціла Тавріда є півостровом, Геродот не знав.12 Якби 
був знав про те, то не порівнював би Тавріди разом з її південною, го
ристою частиною до Аттики й Япиґії (Калябрії), які є широкі, тупо за
кінчені продовження континенту, подібні радше до південної частини Тав
ріди, але не до цілого півострова. Зрештою не треба було йому багато 
шукати за порівнянням. Пелопонез подібний багато більше до Тавріди. 
Коли б Геродот знав про Тафрос — сьогоднішню перекопську шийку, то, 
мабуть, скорше порівняв би був Тавріду з Пелопонезом так, як це зробив 
географ Страбон (VII, 4, 5). Говорячи про продовження Скитії на північ 
від Тавріди, не згадує він про перекопську шийку, що лучить півострів з 
континентом. Дальше бачимо, що Геродот вважає Таврідою лише півден
ну частину півострова, де жили таври, бо говорить, що дальше на північ 
тягнеться Скитія і що рів (тафрос) тягнеться у Скитії «від таврійських гір 
до Меотиди» (IV, 3). Д ехто з дослідників слушно вважає, що тим ровом  
(тафрос) «від таврійських гір до Меотиди» міг бути саме перекопський 
перешийок, названий опісля географами Тафрос. Геродота мабуть змили
ло те, що крім таврів, які жили в горах, траплялися в Тавріді також і 
скити. Тому вище згаданий півострів крім південного, гористого кінця 
вважав продовженням Скитії. Як бачимо з вище сказаного, Геродот Тав
ріди не знав, ані не мав поняття про перекопський перешийок, а написав 
про Тавріду на підставі різних, мабуть часто суперечних відомостей. Сама 
кількість варіянтів у реконструкціях Геродотової карти Скитії (що нераз 
дуже різняться між собою ) вказує на неясні відомості про Тавріду, що їх 
мав батько істор ії. А всі ті реконструкції являються лише більш  або  
менш вдалими гіпотетичними уявленнями Геродота про Тавріду.

Історик з Галікарнасу подає рішучо за великий вимір Понту (IV, 85- 
86). У нього взагалі тенденція до подавання великих чисел (число армії

12 Н. Надеждинь, «Геродотовая Скиеія», Записки Одесского Общества исторіи 
и древностей, т. І (1844); В. G. Niebuhr, Kleine historische und philologische Schriften,
I, Bonn, 1828, S. 157. Існують численні варіянти реконструкції представленої Геро
дотом Тавриди — H. F. Tozer, A History o f Ancient Geography, Cambridge, 1935.
— W. W. How, J. Wells, A Commentary on Herodotus, vol. I, Oxford, 1912 — Bran
dis, R. E. Pauly-Wissowa, III, 2255. — W. L. Bevan, The Student’s Manual o f Ancient 
Geography,, London, 1875. — A. Forbiger, Handbuch der alten Geographie, I, Ham
burg, 1877. — K. Männert, Geographie der Griechen und Römer, IV, 2 Aufl. Leipzig, 
1820. — E. Eichwald, Alte Geographie des Caspischen Meeres, des Kaukasus und des 
südlichen Russlands..., Berlin, 1838.
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Дарія, число вимірів Понту й Меотиди). П одібно як з пересадженням виміру 
П онту13 мається справа й з М еотидою .14 Вправді Геродот не подав конкрет
них вимірів довжини й ширини М еотиди, але сказав, що коло Понту є ще 
озеро не дуже то менше від Понту (IV, 86). Здогад декого з дослідників, що 
М еотида могла бути більш ою в д об і Геродота, а тепер висохла, дуже сум
нівний. Того роду процес вимагає більше часу. Ті скупі й неясні відомости в 
античному світі, а в тому й у Геродота про М еотиду являються тим більше 
дивні, бо води Меотиди — Озівського моря солодш і від звичайної морської 
води, про що знали вже в античному світі, та в зв’язку з тим воно багате на 
рибу, яка в старовину була одним з основних продуктів на експорт. А 
довколишні мешканці жили саме з торгівлі рибою .15 Геродот переборщує 
також при подаванні виміру Каспійського моря (І, 202-203), але зате знає, 
що воно є замкненим м орем .16 Погляд батька історії, що Каспійське море 
внутрішнє, замкнене море, є тим цінніший, що йонійська теорія, яка тракту
вала Каспій лише як затоку океану, тривала ще далеко пізніше. Приклон- 
никами згаданої теорії були географи такої міри, як Ератостен і Страбон. 
Щойно Марінос з Тиру здекларувався виразно за Геродотовим поглядом, а 
за М аріносом пішов Птолемей.

Орографії тих земель у Геродота майже не існує. Крім кількох незнач
них згадок про таврійські гори нічого більше немає. Геродот не говорить 
нічого навіть про Ріфейські гори (продукт мітичної географії), які мали 
знаходитися десь на Півночі згідно з неясними поняттями йонійських гео
графів.17 Навіть і в цьому показується критичне ставлення батька історії 
до йонійської географії. Вже більше відомостей про рослинний світ. Лісів 
у Скитії майже не було й вона була надзвичайно бідна на дерево. Виїмок 
становила Лісиста країна (Гіляя — IV, 18). В 28 розділі говорить Геродот  
про підсоння Скитії з її гострою  зимою , а в літі з опадами дощу. Оче
видно, побережжя Понту наближене до океанічного підсоння, а й центр 
української території не такий уже зимний, як це виходить у Геродота. 
Та Геродот можливо помішав вище сказане з відомостями від греків про 
континентальне підсоння євразійських просторів більш на півночі. А по- 
затим для греків, призвичаєних до середземноморського підсоння, клімат 
Скитії був за холодний.18 Гідрографія Геродотової Скитії залишає багато

13 H. Stein, Herodotos, 11, Berlin, 1857, S. 233; E. Bonneil, Beiträge zur Altertum
skunde Russlands, 1, St. Petersburg, 1882, S. 54; F. A. Ukert, Geographie der Griechen 
und Römer von den frühesten Zeiten bis auf Ptolemäus, III, 2 Abt., Weimar, 1846, S. 
153; Вище цитований Matzat, Ueber die Glaubwürdigkeit der geographischen Angaben 
Herodotos über Asien..., S. 415.

14 Вище цитований Bonnell i Tozer.
15 Herrmann, R. E. Pauly-Wissowa, XIV, 592.
16 Herrmann, R. E. Pauly-Wissowa, X, 2281. Вище цитовані — Ukert, Bevan, 

Tozer, Forbiger.
17 A. Hauvette, “La geographie cTHerodote,” Revue de Philologie, XIII (1889); S. 

Borzsak,Z)/e Kenntnisse des Altertums über das Karpatenbecken, Budapest, 1936.
18 K. Neumann, Die Hellenen im Skythenlande, I, Berlin, 1855, S. 59; Вище цито

ваний Stein, II, 182. На півдні в причорноморській полосі є лагідне підсоння. І тут 
якраз мала находитися Гіляя. На підставі одного напису з І ст. до н. е. Лісиста 
країна мала бути в посіданні Ольвії (Латишев, Inscriptiones Antiquae Orae Septen
trionalis Ponti Euxini, vol. І, 4. 17.
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до побажання. Якраз потамологічний чинник став мабуть головною при
чиною неймовірного оповідання батька історії про похід Дарія на скитів. 
Почавши від Істра (Дунаю) Геродот вичисляє ріки Скитії. Істер був зна
ний грекам десь від VII ст. до нашої ери, якщо не скорше.19 Колонізуючи 
північне побережжя Понту (Чорного моря), вони заложили недалеко устя 
Істра місто й назвали його тимже іменем. Гезіод і дальші письменники 
згадують уже ту ріку в своїх творах, але докладного поняття про неї не 
мали. Багато більше знає про Істер Геродот, говорячи про його джерело  
й біг та допливи. Ідентифікування деяких допливів Істра зі сьогоднішніми  
допливами натрапляє на труднощі й породжує розбіжності між поглядами 
дослідників. Другою  рікою після Істра є Тирас (Дністер), про якого бать
ко історії не говорить багато. Дехто з учених уважає, що Геродот випро
ваджує ріки Скитії з мітичних Ріфейських гір, які мали находитися десь 
на півночі. Третьою з черги рікою є Гіпаніс (Бог) зі солодкою, а опісля 
гіркою водою , тобто правдоподібно морською солоною водою , яку пів
денний вітер гнав у гору аж десь приблизно до Миколаєва, як це стара
ються пояснити Геродотову реляцію деякі вчені.20 При опису Гіпаніса Ге
родот виступає уже як очевидець, бо деякі моменти в його реляції вка
зують тут на автопсію. Як відомо, Ольвію засновано приблизно в почат
ках VI ст. до нашої ери на правому березі Бузького лиману. Під час сво
го побуту на північному побережжі Понту Геродот відвідав Ольвію і по
плив десь на кілька днів дороги в глибину материка. Опис пам’ятника в 
виді казана зі стріл (IV, 81) та опис земель між Богом і Дніпром свід
чать про автопсію батька історії. Після того йде опис Борістена (Дніпра). 
В порівнанні зі згадками про інші ріки опис Борістена й його берегів д о 
сить обширний та нагадує поетові «лани широкополі і Дніпро і кручі». 
Наш історик з Галікарнасу каже, що до країни Ґеррос є сорок днів плав
би вгору Борістеном. Число це, очевидно, перебільшене. Замість числа со
рок днів повинно бути чотирнадцять на підставі тексту IV, 19, де гово
риться, що скити-кочовики займають край на чотирнадцять днів дороги  
(очевидно, на північ) аж до ріки Ґеррос.21 Реляція Геродота (IV, 71), що 
похорони королів відбуваються у краю Ґеррос, до котрого сплавний Бо- 
рістен, насуває здогад, що в добі батька історії могли знати про Дніпрові 
пороги.22 Мовчанку в античному світі про згадані пороги можна пояснити 
тим, що в наслідок вогкости, яку задержувала більша рістня, стан води в 
Дніпрі був піднесений, а тому й пороги були менш замітні. Крім того в 
цілі заощадження часу купці не плили тим коліном, яке робить Славута, 
але виминали його й плили Інгульцем на північ. Про знайомство старин- 
них з Дніпровими порогами догадувався вже Нідерлє.23 Опісля йде ріка

19 K. Kretschmer, “Sprachliche Vorgeschichte des Balkans,” Revue Internationale des 
Etudes Balkaniques, I-II, (Beograd, 1934-35). Велику частину наддунайського терену 
вважали в античній добі приналежною до Скитії.

20 Вище цитований Stein. Kiessling, R. E. Pauly-Wissowa, IX, 222.
21 Kiessling,/?. E. Pauly-Wissowa, VII, 1274.
22 H. Думка, «Чи знали що в старині про дніпрові пороги», Дзвони, 1931, ч. 4-5.
23 Про знайомство старинних з дніпровими порогами догадувався Niederle (Slo~ 

vanske Staroiitnosti).
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Пантікап, як подає Т. Коструба,24 неозначена ближче лівобережна ріка, 
згідно з Геродотом (IV, 18, 19, 54) лівий доплив Борістена. Д ехто з д о 
слідників ідентифікував Пантікап з теперішньою Конкою. Дальша з черги 
ріка Гіпакир також ближче незідентифікована. Невиключено, що Пантікап 
і Гіпакир означають одну й ту саму ріку — Каланчак, лише, що першу 
назву взяв Геродот у йонійського географа, а другу почув правдоподібно  
в Ольвії.25 Д ехто з дослідників добачує в Гіпакирі Молочну, а дехто — 
Каланчак. З черги згадана ріка Ґеррос. Ріка Ґеррос як і країна Ґеррос, 
через яку вона перепливає, були й залишилися предметом різних комбі
націй і гіпотез зі сторони дослідників. Ріку Ґеррос ідентифіковано в науці 
з різними ріками (М олочна, Конка або Самара). Остання ріка Скитії — 
Танаїс (Дон). Згідно з Г еродотом  Танаїс випливає на далекій півночі з 
великого озера, а впадає до ще більшого озера, званого М еотида (IV, 
57). Танаїс-Дон дійсно випливає з Івановського озера й цим разом Геро
дот не помилився. Як бачимо з вище наведеного, гідрографія Скитії в 
Геродота пройшла певний прогрес свого розвитку в порівнанні з логогра
фами, але все ж таки має багато неясних місць, головно в аспекті іден
тифікування допливів більших рік. Д о речі буде наголосити те, що батько 
історії присвятив описові Борістена, порівнюючи, досить місця. Опис Бо
рістена з його берегами й буйною рістнею та ланами засівів й чистою, 
приємною до пиття водою  нагадує пізніший український краєвид, на тлі 
якого срібляться хвилі Славути.26 Згідно з поглядом Геродота Борістен- 
Славута найбільше плодовитий не лише між скитськими ріками, але за
галом між усіма крім єгипетського Нілю, та з ним не може рівнятися 
ніодна ріка. Дальше сказано, що в устю Борістена нагромаджується ве
личезна кількість солі (IV, 53), що нагадує нам пізніших чумаків, які звід
ти привозили сіль. В уяві античного світу між гідрографією й з другої 
сторони орографією був певний зв’язок, а саме потамологічний фактор 
був до певної міри залежний від орографічного. Греки, головно в архаїч
ній добі, думали, що ріки випливають з Ріфейських гір, які мали нахо
дитися десь на окраїнах землі, тобто на північ від Скитії. Можливо, що 
такий погляд був пов’язаний більше чи менше з гіпербореологією, бо гі
перборейська країна мала находитися також десь на Півночі. За ті гори 
мало заходити сонце на ніч. З часом, коли горизонт географічних понять 
став поширюватися коштом мітичної географії, Ріфейські гори «пересува
но» більш на північ, що якраз нагадує проблему мітичної географії — гі- 
пербореологію особливо в архаїчній добі античного світу. Д о речі буде 
пригадати, що реманенти архаїчно-античного міту залишилися й у пізні
шій доб і після занику мітичної географії як літературний мотив, що ви
ступав побіч йонійської новелі. Крім історичного й географічного матері- 
ялу скитського екскурсу диспонуємо ще й етнографічним, який являється,

24 Опис Скитії, 3 грецької мови переклав і пояснив Теофіль Коструба, Вступ 
написав Олександер Домбровський, Львів, 1937.

25 Kiessling, R. E. Pauly-Wissowa, IX, 199.
26 Відмінний краєвид від степових просторів, що тягнулися дальше на схід. 

Atlas Antiquus, XIX Aufl. von H. Kiepert’s Atlas der alten Welt neu bearbeitet von C. 
Wolf, Weimar, 1884, S. 47.
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порівнюючи зі згаданими матеріялами, найціннішим в аспекті етнографічно- 
етнологічних студій. Зараз на початку скитського екскурсу Геродот займаєть
ся етногенезою  — генеалогією скитів, подаючи дві редакції: скитську й 
грецьку (IV, 5-10). Пов’язування ріки Борістена зі Зевесом, символів автох- 
тонізму й гелленського напливового елементу (колонізації), вказує між іншим 
дуже можливо на прастарий культ рік, яких почитания було загально поши
рене.27 В оповіданні про генеалогію скитів грецької редакції (пов’язання гіб
риду — до бедер дівчини, а нижче гадюки з Гераклем) маємо правдоподібно 
реманент особливого варіянту сексуального тотему, який полягав на ідеї 
сексуального симбіозу людини з твариною в аспекті тотемістичного віру
вання.28 Це зовсім не перешкоджує, щоб той самий мотив тотемістичного 
характеру символізував у новішій редакції симбіоз двох культурних світів — 
гелленського з автохтонно-праукраїнським. В Геродотовій Скитії подибуємо  
ще деякі літературні реманенти тотемізму. Оповідаючи про неврів (IV, 105), 
Геродот каже, що кожний невр раз на рік стає вовком на кілька днів, а 
потім знов прибирає давню людську постать. Загал представників наукового 
світу вважає неврів праслов’янами, признаючи, що це слов’янське вірування 
у вовкулаків. Того роду вірування находяться при численних варіянтах у 
етнографічно-фолкльорних матеріялах поодиноких народів. Це вірування у 
вовкулаків находилося у різних місцях нашої планети, достосоване відповідно 
до роду тварин в даній країні. В Абесінії і східній Африці виступає вірування 
у переміни в гієну, леопарда або лева. В Індії — в тигра, на Борнео — в козу 
або в леопарда, а в південній Америці — в яґуара. Того роду вірування має 
свій початок у тотемізмі, коли тварина, або навіть рослина викликували в 
примітивної людини релігійні рефлексії.29 Невиключено, що й грифи — мітич- 
ні звірі з крилами в Арістеєвому оповіданні, які мали стерегти золотих  
скарбів (мітично-літературні натяки на поклади золота на Уралі ?), могли 
також бути так чи інакше пов’язані з реманентами тотемізму (IV, 13). До  
того циклу належить згадка батька історії (IV, 105), що неври мусіли поки
нути свою країну на одне покоління перед походом Дарія на скитів у наслі
док нападу на них гадюк, які прийшли з півночі — з пустелі. В наслідок того 
нападу неври були змушені перейти до країни будинів. Це значить, що якесь 
плем’я, тотем ом якого була гадюка, напало на неврів, які мусіли покинути 
можливо на якийсь час свою країну. В науці стрічаємося з поглядом, що 
будини могли бути також праслов’янським племенем, бо, мовляв, праслов’яни
— неври30 шукали захисту в країні спорідненого племени. Невиключене, що 
будини були праслов’янами, але ми не маємо на те переконуючо-доказових 
даних.

(Закінчення в наступному числі)

27 R. Schehha, Die Wassergrenze im Altertum, Breslau, 1931; C. Clemen, Urgesch- 
ichtliche Religion, Bonn, 1932, S. 126.

28 Reallexikon der Vorgeschichte, XIII, 357.
29 ibidem, 356; M. Rostovtzeff, The Animal Style in South Russia and China, 

Princeton, 1929, pag. 4; G. Borovka, Scythian Art, London, 1928.
30 M. Vasmer, Kritisches und Antikritisches zur neueren slavischen Etymologie, Rocz

nik Slawistyczny, t. VI, Kraków, 1913. Дослідник відкинув погляд Шахматова, що 
неври мали бути фінським племенем; Tomaschek, R. E. Pauly-Wissowa, III, 990. 
Автор вважає, що побут неврів у країні будинів не був довготривалий.
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В оповіданні Геродота про Арістея подибуємо старшу верству можли
во анімістичних вірувань, під час коли молодша верства має ціхи ідей 
гелленського пантеону та пітагорейських впливів.31 Подібно мається спра
ва і з віруванням у ґетське божество, Дзальмоксіса, де також є можливі 
два наверствування: старше трацьке й молодше грецьке. В оповіданні про 
походження скитів скитської редакції, що являється правдоподібно стар
шим від оповідання грецької редакції, говориться, що дуже давно злетіли 
з неба на землю скитів золоті предмети: плуг, сокирка й коряк. Можли
во, що маємо тут до діла з далеким відгомоном реманентів фетишизму, 
коли то мертвим предметам приписувано магічну силу. Пізніше вони мог
ли одержати символічне значення соціологічного характеру, бо плуг явля
ється символом агрикультурного життя, а сокирка — знарядом будівниц
тва, отже осілого життя. До речі буде наголосити, що осіле життя з його 
аґрикультурним стилем являється соціологічним поняттям — дуалізмом 
особливо пра-русько-українського автохтонізму. При жертвоприношенні 
Аресові (Геродот вичислює скитські божества, як pendant до грецьких) 
скити застромлювали на купах хворосту старий, залізний меч (IV, 62). 
Тому мечеві, що зображував Ареса, приносили вони жертви зі звірят і 
воєнних бранців. Можливо, що й тут також подибуємо реманент фети
шизму в формі гопльолятрії, з якої розвинулися згодом культи божеств, 
і то не лише божеств війни.32 Фетиш — меч, що мав демонічну силу, 
розвинувся згодом у символічний знак і атрибут персоніфікованого бо
жества війни. Таксамо культ германського божества війни мав розвину
тися з фетиша-меча, а в основу культу Одіна лягло почитания списа.33 В 
старинних болгарів також мав існувати культ меча, який символізував 
божество.34 Геродот, як грек, старався пояснити скитські божества при

31 H. Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, В. II, 4 Aufl., Berlin, 1922, S. 185; 
K. Beloch, Griechische Geschichte, В. I, 1 Abt., 2 Aufl., Strassburg, 1912, S. 433; J. 
Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte, В. III, 3 Aufl., Berlin — Stuttgart, 1900, S. 
311; Wellmann, R. E. Pauly-Wissowa, VIII, 904; W. Christ — W. Schmid, Geschichte 
der griechischen Litteratur, I, 6 Aufl. München, 1912, S. 133-4.

32 Вище цитований M. Ebert, Sudrussland im Altertum..., S. 102-3.
33 ibidem, S. 103.
34 В. Бешевлиевъ «Върата на Първобългаритъ (Die Religion der Protobulgaren)», 

София, 1939, Годишникъ на Софийския Университету I Историкофилологически 
факултетъ, книга XXXV, 1, рад. 13.



ГЕРОДОТОВА СКИТІЯ 107

допомозі грецьких, але це не мусить означати, що між пантеоном скитів 
і з другої сторони грецьким Олімпом існували якісь глибші аналогії. Ре
лігією скитів був нижчого рівня політеїзм номадного стилю найправдо- 
подібніше зі значними впливами шаманізму. Опис ворожбитства у скитів 
свідчить, що воно було в них сильно розвинене. Якщо взяти до уваги 
містичні вияви, пов’язані правдоподібно з культовим актом скитської лазні 
(IV, 73-75), то шаманізм видається тут досить виразним.35 При описі скит
ського жертвоприношення Геродот не згадує про жертви зі земних пло
дів, як це є приміром в оповіданні про гіпербореїв, які заносили на Делос 
жертви з пшеничної соломи (правдоподібний відгомін найдавнішої торгівлі 
збіжжям, що його продавали хліборобські племена української території 
світові середземноморської полоси). В реляціях про жертвоприношення 
скитів батько історії згадує лише про жертви зі звірят, а в тому головно 
з коней, що вказує на номадний стиль жертвоприношення у протилеж
ність до аґрікультурного стилю. Скит — номад не жертвував звірят при 
помочі спалювання, отже вогню, як символу осілого життя, а душив їх, 
а потім варив м’ясо. Скитські воєнні звичаї у зв’язку з перемогою над 
ворогом, чи заключуванням воєнних союзів (IV, 64-66, 70) мали суворий 
характер. При згадці про андрофагів (IV, 18, 106) Геродот вважає їх ка
нібалами, що є звичайно якоюсь помилкою, бо в північній частині Боріс- 
тенської області не жили канібали ні в добі Геродота, ні давніше. То був 
прадавній торговельний шлях, названий згодом «путь із варяг у греки» 
правдоподібно з торговельними факторіями, де відбувалася торгівля. Дуже 
можливо, що грецькі купці розповсюджували такі вістки про «андрофагів- 
канібалів» з метою відстрашування чужоземних купців та змонополізован- 
ня торгівлі в своїх руках.36 Геродот оповідає (IV, 26), що, коли ісидонові 
вмре батько, свояки приводять худобу, ріжуть її та розділюють м’ясо зві
рят і помершого. Потім мішають усе разом і роблять пир. Некрофагія, 
як одна з відмін канібалізму, описана тут у формі похоронного ритуалу, 
виступає і в інших примітивних племен. Провідною ідеєю некрофагії є 
правдоподібно дезідерат переходу фізичних і духових сил покійника на 
живих, тобто на тих, що його з’їли. Як свого роду контраст до ісидонів- 
канібалів у розумінні некрофагії оповідає Геродот про інший, напів-мітич- 
ний нарід, що заселював територію десь на пограниччі між північною 
Европою і Азією, а може таки зовсім в Азії, веґетаріянських аргіппаїв 
(IV, 23). Ідеалізаційний мотив, як літературний реманент давнього напрям
ку ідеалізування далеких, як північних (гіпербореологія), так і орієнталь
них народів у початковій фазі античної історіографії, головно логографії,

35 K. Meuli, «Scythica», Hermes, В. 70 (1935); W. Wundt, Völkerpsychologie, В. 
111, 2 Aufl., Leipzig, 1908, S. 427; K. Th. Preuss, Die geistige Kultur der Naturvölker, 
Leipzig-Berlin, 1914, S. 32; H. Marggraff, Badewesen und Badetechnik der Vergangen
heit, Berlin, 1881; L. Vetter, Das Bad der Neuzeit und seine historische Entwicklung, 
Stuttgart, 1904; J. Marcuse, Bäder und Badewesen in Vergangenheit und Gegenwart, 
Stuttgart, 1903; E. Bäumer, Die Geschichte der Badewesens, Breslau, 1903, S. 19.

36 G. Glotz, Histoire grecque, vol. I, Paris, 1925, p. 164. Це що Glotz каже про 
арімаспів і грифів, може відноситися і до вістки про андрофагів.
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а в тому й у мітичній географії, тут зовсім виразний.37 В Геродотовій 
Скитії подибуємо також більш скристалізовану релігійну систему політе
їзму на ґрунті грецького просвічення, своєрідний релігійний синкретизм, 
який поєднував у собі елементи місцевих вірувань з гелленськими впли
вами релігійно-містичного характеру. Такі впливи доходили головно до 
вищих верств місцевого населення, приміром чого може послужити історія 
Анахарзіса й Скилєса (IV, 76-80). Згідно з реляціями Геродота скити мали 
відразу до чужих звичаїв та держалися номадного стилю свого побуту та 
етнопсихологічних властивостей. Номадний стиль подибуємо також у по
хоронному ритуалі скитів — від хоронення царя аж до звичайного йому 
підвладного включно (IV, 71-73). Геродот вправді не говорить про релі
гійні вірування автохтонно-хліборобського населення української території, 
але згадане населення мусіло мати релігію аграрного стилю, відгомоном 
чого являється оповідання батька історії про гіпербореїв (IV, 32-35).

В VII столітті до нашої ери доконався у гелленському світі замітний 
релігійний переворот, який динамізмом своєї духово-інтелектуальної рево
люції залишив видні сліди в грецькому письменстві та історіографії. Го
ловною ціллю того релігійного перевороту мало бути одуховнення релі
гійної системи перестарілого Олімпу та пристосування її до прогресуючого 
грецького інтелекту. Процес спіритуалізації релігійної системи поступав від 
антропоморфізування політеїстичного пантеону до сакральної символіки й 
містики. Божества повинні бути не лише персоніфікаціями сил природи, 
зрештою з людськими хибами так, як це пластично й дотепно змалював 
нестор грецького письменства, Гомер. їх треба піднести на вищий пєде- 
стал духовості, а в їхні руки належить встромити етично-моральний ко
декс. Треба було перепровадити санацію релігійної системи старих, свар
ливих, заздрісних, з людськими хибами божеств та оперти її на тверді
ших основах нехай і примітивних проблисків есхатології, тобто віри в 
позагробове життя з нагородою й карою включно. До тої санації стре
міли саме релігійно-містичні течії, а в тому перш за все орфеїзм та піта- 
гореїзм. Той релігійно-містичний напрям відбився відгомоном у письмен
стві в формі містичної поезії VII і VI століття до нашої ери, якої пред
ставником являється між іншим Арістей з Проконизу, автор Арімаспей- 
ської поеми, що заховалася фрагментарно в Геродотовій Скитії. Провід
ною ідеєю тої поеми являється віра в позагробове життя. Побіч загаль
ного містицизму виступає в оповіданні про Арістея також культ Аполло- 
на. Бо релігійно-містичний напрям, який найшов свою духову базу в ор- 
феїзмі та пітагореїзмі, був пов’язаний також з культом згаданого божес
тва.38 Не існувало ніяке інше божество в світі грецької духовости, що на

37 R. Hennig, «Herodots Handelsweg zu den sibirischen Issedonen», Klio, XXVIII 
(1935) — пов’язує згадку про ісидонів з торговельним шляхом з Европи до Азії. 
S. Przeworski, «Vorderasien und Osteuropa in ihren vorgeschichtlichen Handelsbeziehun
gen», Klio, XXV (1932). A. Alföldi, Gnomon, IX (1933) — рецензія на працю Ростов- 
цева: Skythien und der Bosporus, де автор виказує аналогічні мотиви в східніх опо
віданнях. K. Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde, В. III, Berlin, 1892; Herrmann, R. 
E. Pauly-Wissowa, IX, 2235.

38 E. Lehmann, Mystik im Heidentum und Christentum, Leipzig, 1908; E. Zeller,
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давалося б краще на представника ідеї вічного евдаймонізму в есхатоло
гічному аспекті від вічно молодого й квітучого бога молодости й сонця
— Аполлона, який під зиму мандрував далеко на північ до країни гіпер- 
бореїв, а з весною вертався звідтіля, тобто немов воскресав з темного 
гіперборейського підземелля та відроджував до нового життя природу 
Геллади. Ті впливи удуховненої релігійної системи грецького пантеону до
ходили й на північне побережжя Понту в парі з поглибленим процесом 
грецької колонізації.

До речі буде заторкнути ще питання культу ґетського божества, Дзаль- 
моксіса, якого ґети називали також Ґебелєїдзісом (IV, 94-96). Той культ, 
який згідно з реляцією Геродота міг мати характер монолятрії (батько 
історії каже, що ґети не признають іншого бога, лише їхнього), находився 
у близькому сусідстві з українською територією й міг мати дещо спіль
ного зі світом мітології понтійських греків і місцевого, автохтонного на
селення. Тут виступає виразно ідея позагробового життя та пітагореїзму. 
Згідно з оповіданням Геродота Дзальмоксіс мав навіть служити якийсь 
час у Пітагора на острові Самое. Греки по всій правдоподібності мусіли 
видумати історію побуту Дзальмоксіса в Пітагора на Самосі з метою на
голошення своєї культурної місії між «варварами». Грецька тенденційність 
тут виразна, що зрештою не виключає гелленських культурних впливів.39 
Геродот оповідає про Дзальмоксіса, що він збудував собі підземну до
мівку, потім зник із-поміж траків, зійшов у підземелля та перебував там 
три роки. Траки тужили за ним, а він появився між ними на четвертий 
рік і вони повірили в те, що він їм говорив, тобто в його науку про 
позагробове життя. Заходить питання, чи не маємо тут до діла з одним 
із варіянтів ідеї descensus ad inferos, яка нуртувала головно в релігіях 
античного Орієнту.40 Згідно з тою ідеєю божество сходило до підземелля, 
зводило там боротьбу зі смоком (демонологічний мотив, pendant до са- 
танології) і звільнювало померших, які там находилися. В тій ідеї поди
буємо проблиски сотеріологічної концепції. В античному світі кружляли 
чутки, що Пітагор перебував також у підземній домівці (сім років?) та 
що, вийшовши з неї, оповідав, немовбито він був у Гадесі. В науці є тен
денції пов’язування побуту Пітагора під землею з історією про Дзаль
моксіса. Наявність слідів культу Аполлона й Артеміди (гіперборейський 
екскурс і Арістеєве оповідання) в Геродотовій Скитії вказують на мотиви

Die Philosophie der Griechen, I Teil, 1 Hälfte, 6 Aufl., Leipzig, 1919, S. 395. — Піта
гора вважали любимцем, а навіть сином Аполлона; О. Waser, «Über die äussere 
Erscheinung der Seele in den Vorstellungen der Völker, zumal der alten Griechen, 
«Archiv für Religionswissenschaft, XVI (1913). F. Taeger, «Charismatische Ideen bei 
Herodot», Klio, XXVIII (1935), S. 259; О. І. Покровський, «Геродот та Арістей», 
Ювілейний Збірник на пошану акад. Д. И. Багалія, Українська Академія Наук, No. 
51, Київ, 1927. Автор раціоналізує Арістеєву легенду.

39 G. Kazarow, «Zalmoxis», Klio, XII, Heft 3 (1912). K. Müllenhoff, Deutsche Alter
tumskunde, III, Berlin, 1892, S. 127; K. Kiesewetter, Der Occultismus des Altertums, 
Leipzig, 1896, S. 916; Ganschinietz, «Katabasis», R. E. Pauly-Wissowa, X (1919), 2410; 
G. C. Swayne, Herodotus, Edinburgh-London, 1870, pag. 96.

40 J. Kroll, Gott und Hölle, Der Mythos vom Descensuskampfe, Leipzig-Berlin, 1932.
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солярного й люнарного культу, отже астральних мітів. Можливо, що в 
апокрифічній постаті гіперборейця Абарія виступає жрець Аполлона (IV, 
36). Проблиски есхатологічних ідей мають тут виключно антропоцентрич- 
ний характер (прим, вірування гетів) без виразніших натяків на вищий, 
універсально-космічний, а в дальшій консеквенції теоцентричний стиль. 
Індивідуалізація есхатологічного поняття в Арістеєвому оповіданні висту
пає тут досить виразно.41 В даному випадку маємо до діла не з анонім
ним і неозначеним колективом тіней у підземеллі, а з індивідуальністю, 
яка вмирає, а опісля оживає. Процеси розвитку духовости людини на 
поодиноких етапах інтелектуально-культурного росту характерні численни
ми варіянтами та виявами побутово-етнопсихологічного порядку. І так 
приміром, коли в Арістеєвому оповіданні подибуємо можливо відгомін 
анімізму, то в реляції Геродота про вірування ґетів спостерігаємо, як з 
нижчого стилю телюрного культу (перебування під землею) викристалізо
вується правдоподібно один з варіянтів ідеї descensus ad inferos, а коли 
взяти ще до уваги пітагорейський мотив, то проблиски сотеріологічної 
ідеї невиключені. Зв’язок гетського культу з гіпербореологією тим правдо
подібніший, що гіперборейські вірування мали бути первісно трацького 
походження.42 Те, що дівчата являються послами гіперборейців на Делос 
у зв’язку з культом Аполлона й Артеміди (pendant feminini generis до 
Аполлона, як місяць до сонця) та особою лікійця, Олєна, вказувало би 
на малоазійські впливи, де мотив гінайкократичної системи в’яжеться на
віть з орфічно-аполлонськими містеріями. Лікія це, як зрештою й інші 
малоазійські країни, терен впливів гінайкократії та культу Аполлона. Отже 
реманенти матріярхату тут виразні. Оповідання Геродота про гіпербореїв 
являється мабуть найстаршим відгомоном традиції побуту автохтонно-хлі
боробського населення південно-східньої Европи, правдоподібно території 
України, та його торговельних зв’язків зі середземноморською полосою.

В культі Табіті, богині домашнього вогнища (IV, 59), яку скити най
більше почитали, є можливий вплив іранізму в характері культу вогня.43

41 Емансипація індивідуалізму з колективних понять есхатології примітивних 
релігійних вірувань.

42 О. Schroeder, «Hyperboreer», Archiv für Religionswissenschaft, VIII (1905); A. 
Dombrowsky, «The Hyperborean Episode in Herodotus’ Scythia», The Annals of the 
Ukrainian Academy, vol. 12, No. 1-2 (33-34), 1969-1972; G. Kazarow, R. E. Pauly-Wis- 
sowa, VI, 2 Reihe, 500; N. Jokl, Reallexikon der Vorgeschichte, XIII, 293. A. D. Nock, 
«Hyperborean Offerings», The Classical Review, vol. 43 (1929); M. Nilsson, Griechische 
Feste von religiöser Bedeutung mit Ausschluss der attischen, Leipzig, 1906, S. 148, 180, 
208; H. Berger, Geschichte der wissenschaftlichen Erdkunde der Griechen, 2 Aufl., Leip
zig, 1903, S. 125. Автор припускає, що Геродотове заперечення стосовно існування 
гіпербореїв було звернене проти йонійців. Ch. Picard, «La Crete et les 16gendes Hy- 
perbor6ennes», Revue Archeologique, I (1927) — пов’язує початки міту про гіпербо
реїв з Кретою.

43 О. Schroeder, Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde, В. II, 2 Aufl., 
Berlin-Leipzig, 1929, S. 239. M. Грушевський, Історія України-Руси, І, Нью Йорк, 
1954, стор. 114; О. G. Wesendonk, Das Weltbild der Iranier, München, 1933, S. 196-7. 
Дехто з учених розглядає поняття скитського чотирокутника, як вплив іранізму —
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При наявності іранських племен на території України (скити, савромати- 
сармати) й у найближчому сусідстві не подибуємо в Геродотовій Скитії 
слідів ірано-перського дуалізму та елементів демонології. В скитському екс
курсі Історії Геродота подибуємо крім панівного елементу — скитів також і 
автохтонно-хліборобське населення найправдоподібніше праслов’янського 
походження. Як уже було сказано, неврів уважають загально праслов’янським 
племенем. Туди треба правдоподібно зачислити й «скитів-орачів» та «скитів- 
земледільців», якщо ті обидві назви не відносяться до одного й того самого 
племени, бо поняття «скитів-орачів» і «скитів-хліборобів» одне й те саме, це 
поняття хліборобів.44 їм накинено панівну назву завойовників. Реляції Геро
дота відносяться до кінця VI століття (похід Дарія на скитів) і до порогу V 
століття, тобто до часу, коли скити ще не займалися хліборобством. Скити 
почали переходити компактними масами на осіле життя щойно в IV, чи 
точніше в другій половині IV століття, а Геродот згадує про «скитів-орачів» 
і «скитів-хліборобів» приблизно з доби походу Дарія на скитів, отже кінець
VI століття. Так отже «скити-орачі» й «скити-хлібороби» не могли бути 
скитами, вони мусіли належати до автохтонно — хліборобського населення 
найправдоподібніше праслов’янського походження. Можливо, що й будини 
належали туди, але не диспонуємо ніякими конкретними даними на те. 
Також питання протослов’янства калліпідів — «погречених скитів», як про 
них каже Геродот (а може погречених протослов’ян? — Ол. Д.), і алідзонів є 
відкритим. Калліпіди й алідзони також були хліборобськими племенами, як 
подає батько історії (IV, 17), аналогічно до «скитів-орачів» і «скитів-хліборо
бів». До речі буде звернути увагу й на те, що, згідно з льокалізуванням пле
мен у Геродота, «вище алідзонів живуть скити-орячі... вище них живуть 
неври» (IV, 17). З того виходило б, що протослов’янські племена жили одне 
побіч одного — алідзони, в їхньому сусідстві «скити орачі», а дальше неври, 
тобто компактні маси протослов’янських племен у сусідстві одні з одними. 
До речі буде пригадати, що льокалізування неврів на території прабатьків
щини слов’ян скріплює погляд про їхнє протослов’янство, на що звернув 
увагу М. Грушевський.45

J. Wiesner, Osteuropäische Frühzeit im Lichte neuer Forshungen, Die Arier in Osteuro
pa, Prussia, B. 35 (1943). A. Christensen, «Le premier chapitre du Vendidad et l’histoire 
primitive des tribus Iraniennes», Köbenhavn, 1943, pp. 49-53, Det Kgl. Danske Viden- 
skabernes Selskab, Historisk-filologiske Meddelelser, XXIX, no. 4.

44 Так вважав Niederle, (Slovanske Starozitnosti).
45 Світ науки слов’янських народів вважає, що агатирси, алідзони та так звані 

скити-орачі й хлібороби були нащадками племен — носіїв трипільської культури. 
Крім М. Грушевського — L. Niederle, Slovansk6 Starozitnosti, Dil 1, Sväzek 1, v 
Praze, 1902, pag. 259-60. L. Niederle, Rukovet slovanske archeologie, v Praze, 1931, 
pag. 22-23. L. Neiderle, Manuel de l’antiqite slave, t. I, Paris, 1923, pag. 20-23. J. 
Neustupny, Pravek lidstva, Praha, 1946, pag. 425-6. T. Lehr-Splawiński, O pochodzeniu 
i praojczyźnie Słowian, Poznań, 1946, pag. 18. V. Scerbakivskyj, «Zur Agathyrsenfrage», 
Eurasia Septentrionalis Antiqua, IX (1934), pag. 212 — «Die Agathyrsen wohnten neben 
den Neuren nördlich von den Skythen» (IV, 100). Bolko Frhr. von Richthofen, «Zum 
Stand der Vor — und Frühgeschichtsforschung in den westukrainischen Landen», Prae- 
historische Zeitschrift, B. 25 (1934), S. 231 — пов’язує головно східноукраїнські зем
лі з праслов’янськими автохтонами.
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Припускаємо, що батько історії дає опис скитських звичаїв перш за 
все тому, що це представляло для греків більш оригінальний і ревеляцій- 
ний матеріял «варварської» екзотики, якою цікавився грецький спекулятив
ний ум уже з доби Гомера й Гезіода на фоні мітичної географії, лого- 
графії й відтак йонійської новелі, під час коли опис автохтонно-хлібороб
ського населення української території з правдоподібною домішкою грець
кої культури був би для грецького читача менш цікавим. До речі буде 
пригадати, що головно в перших фазах розвитку античної, тобто грецької 
історіографії завданням авторів було не лише подавати історичні дані, але 
й забавляти читача різними новинами легкого літературно-белетристичного 
жанру. Тому, мабуть, і в Геродотовій Скитії подибуємо перш за все еле
менти культури панівних номадів, а не осілого, хліборобського населення. 
Геродотова Скитія стала каноном для пізнішої античної історіографії й 
тому ми не подибуємо в дальших істориків виразно зазначеної різниці 
між панівною верствою завойовників і з другої сторони автохтонним на
селенням.

До проблематики етнографічного матеріялу Геродотової Скитії долу- 
чуються ще деякі питання, коротке заторкнення яких причинюється до 
повнішого насвітлення можливо цілого контексту етнографічно-етнологіч
ного аспекту. Туди належить також питання похоронного обряду скитів. 
Тілопальний характер похорону ранньоісторичної людини вказує на еман- 
ципацію від соматологічних понять примітивних проблисків есхатологіч
них вірувань та кристалізування критеріїв спіритуалістичного напрямку. 
Елементи матеріялізованого поняття позагробового життя уступають на 
користь вищого стилю анімістичних вірувань. Вдержання тіла покійника 
не являється вже більше conditio sine qua non для продовжування існу
вання людини по смерти. В протилежність до вище сказаного скити ви
копували велику чотирокутну яму (IV, 71) в землі для забальзамованого 
тіла короля й разом з ним кладуть речі домашного вжитку та побитих 
слуг, наложницю й коні.46 З вище наведеного бачимо, що соматологічний 
мотив, як конечність існування по смерти, не здав ще своїх позицій на 
фоні скитських вірувань в користь вищого анімістичного стилю. В проти
лежність до того людина культури тілопальних похоронів вважала тіло 
радше футералом, а може навіть до певної міри земською в’язницею ду
ші, яка, вирвавшися раз звідтіля, не вертається назад.

Окремі наші завваги відносяться до гіперборейського екскурсу Геродо
тової Скитії. Грецьке ідеалізування далеких, незнаних країн і їх мешканців 
не поминуло також і гіпербореїв. Греки в архаїчній добі вважали гіпер- 
бореїв щасливим, ідеальним і посвяченим Аполлонові народом. Згідно з 
мітичною географією47 за країною гіпербореїв уже на краю землі мало 
находитися підземелля — царство тіней, звільнених з оков смертного тіла.

46 Ритуал обвожування померших королів від одного племени до другого міг 
бути пов'язаний зі соціяльними відносинами. M. Ebert, «Die Bootfahrt ins Jenseits», 
Praehistorische Zeitschrift, B. 11-12 (1919-20). M. Ebert, «Die Anfänge des europäischen 
Totenkultus», Praehistorische Zeitschrift, B. 13-14(1921-22).

47 R. Hennig, Die Geographie des homerischen Epos, Leipzig-Berlin, 1934.
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Той есхатологічний мотив являється одним звеном із серії зв’язків Апол- 
лонового культу з гіпербореологією. Божество життьодайного сонця виїз- 
джає до країни, де починається царство тіней. Та ідея, пов’язана з куль
том померших, зродилася мабуть в Дельфах, бо звідси людський зір опи
рався на шпилях високих гір, а вони й мало знані країни в віддалі на 
півночі настроювали більше до контемпляційного розважання, чим на Де- 
лосі, окруженому морем. Взагалі коли йде про гіперборейський мотив у 
культі Аполлона, то до речі буде зазначити, що він зродився радше в 
Дельфах, чим на Делосі.48 На Делосі виступають радше відгуки малоазій
ських впливів,49 а Дельфи в наслідок свого геополітичного положення роз
тягали свої впливи на Балканські краї та дальше на північ. Щойно звід
тіля діставався гіперборейський мотив на Делос. Релігійні компетенції тих 
двох осередків Аполлонового культу були досить різні. Молодший осере
док, Дельфи, мав ціхи соціяльної організації. Першою й головною ціхою 
було катарктичне харізма, тобто компетенція очищування від гріхів. Коли 
в разі скривдження одного грека другим у добі родового ладу свояки по
кривдженого мстилися, або могли вибачити виновникові, то тепер компе
тенцію вибачення переймає божество. Другою ціхою соціяльної організації 
являється амфіктіонія, третьою — колонізація. Цей третій чинник є най- 
важнішим в аспекті зв’язків Аполлонового культу з територією України. 
До Дельф приїздили радитися в справі колонізації, а Аполлон сам висту
пає як божество колонізації. Інші релігійні компетенції належали до стар
шого осередка Аполлонового культу на Делосі. Тут виступає культ Апол
лона на тлі аграрного стилю життя. Пов’язаний з матірю Латоною, яка 
найшла на тому острові догідне місце осідку, Делос зі своїм культом ся
гає можливо вже доби матріярхату, що пов’язується зі вчасним осілим 
життям і початками аґрікультури. Тому саме гіперборейські дівчата, а не 
мужчини, являються послами й приносять дари зі земних плодів (завинені 
жертви в пшеничну солому), призначені для Делосу (а не для ближчих їм 
Дельф!), характерного якраз тим, що аграрний стиль релігійних вірувань 
розвинувся там сильніше, як це виходить з Геродотового оповідання про 
гіпербореїв (IV, 32-36). Чи існував якийсь зв’язок між аграрним стилем 
релігійних вірувань тодішнього населення південно-східньої Европи, отже 
території України, називаного згідно з мітичною географією «гіперборе- 
ями», та з другої сторони аграрним стилем релігійних вірувань середзем
номорської полоси з Делосом включно — важко сказати. В оповіданні 
говориться, що згадані жертви принощувано Артеміді, а не Аполлонові, 
отже знов натяк на матріярхальний мотив. Та непевність, кому гіпербореї 
приносили дари, братові чи сестрі, свідчить між іншим про те, що в пер
вісній стадії делійського вірування згадані обидва культи могли становити 
один. Аполлон і Артеміда обоє радо перебували в блаженній країні гіпер-

48 A. Mommsen, «Apollon auf Delos», Philologus, В. 66 (1907). — Ривалізація двох 
осередків Аполлонового культу, що претендували до авторства гіпербореології.

49 J. J. Bachofen, Das Lykische Volk und seine Bedeutung für die Entwicklung des 
Altertums, Leipzig, 1924, S. 79-96. J. J. Bachofen, Der Mythus von Orient und Occi
dent, München, 1926.
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бореїв. Вони як близнюки мали рівні права на Олімпі, майже рівні релі
гійні компетенції, той самий осідок на Делосі, де їх породила мати Jla- 
тона. Обидві ті постаті виступають у гіперборейських мітах. Бо так як 
на підставі солярних вірувань Аполлон — сонце перебував якийсь час у 
році, отже під час зими в Греції, далеко в країні гіпербореїв, таксамо на 
підставі люнарних вірувань Артеміда — богиня місяця могла перебувати 
в тихже сторонах, передовсім за тавридськими горами в тім часі, коли 
греки не бачили місяця, отже або в день, або в темні безмісячні ночі. 
Люнарне вірування в культі Артеміди в зв’язку з Тавридою мало свою 
стару традицію. В старинному світі, а в тому й вавилонці не відділяли 
місячного бігу від соняшного.50 Обидва ті біги являлися синонімами в 
описі екліптики й головних ліній на небі. Це мало вплив і на розвиток 
релігійного світогляду античної людини. Існує і такий погляд, що нарід, 
який посилав так звані гіперборейські жертви на Делос, являвся напівзвар- 
варизованим нащадком йонійсько-мілетських купців, що оселилися у пів
денно-середній Европі.51 Але в науці існує також погляд, який заперечує 
концепцію льокалізування первісних гіпербореїв в Тракії. Згідно з тим 
поглядом початків міту про гіпербореїв треба радше шукати на Креті.52 
Очевидно, це погляд гіпотетичного характеру. Все ж таки більшість дос
лідників обстоює тракійську теорію генези гіпербореології.53

Зв’язки культу Артеміди з гіпербореологією подибуємо також у знано
му міті про Іфігенію з Тавриди. Іфігенія це початково богиня плідности, 
донька Агамемнона й Клітемнестри. Згідно з версією у часі виправи на 
Трою батько хотів її жертвувати в цілі ублагання Артеміди, яка однак 
задовольнилася жертвою зі серни, а Іфігенію завела на Тавриду, де вона 
стала жрекинею богині місяця. Іфігенія являється також гіпостазою Арте
міди. Згідно з мітом і первісною версією Іфігенія була таки жертвована 
Артеміді, але одержала безсмертність за добровільну жертву. Іфігенія має 
деякі ціхи й компетенції Артеміди.54 Вона є дівиця так, як і Артеміда, та 
богинею плідности й материнського розв’язання тимо того, що є дівчи
ною. Згідно зі словами Геродота (IV, 103) вона як і її пані любується у 
людських жертвах, якими являються корабельні розбитки й зловлені гре
ки. В мітологічній констеляції Іфігенія є почасти так пов’язана зі своїм 
братом Орестом, як Артеміда з Аполлоном. Аполлон мстився за зневагу 
своєї матері над Ніобою, а Орест з пімсти забиває убійника свого батька. 
До пімсти накликає Ореста згідно з версією саме Аполлон. Орест посвя
чує своє волосся Артеміді й кориться перед нею. Подібний мотив нахо
димо в оповіданні Геродота про гіпербореїв. На тому мітологічному тлі 
розуміємо краще, чому Артеміда як і Аполлон радо перебуває у блажен

50 E. F. Weidner, «Ein babylonisches Kompendium der Himmelskunde», The Amer
ican Journal of Semitic languages and literatures, vol. 40 (1923-24).

51 Вище цитований Nock.
52 Вище цитований Picard.
53 Слідом Аполлонового культу в Тракії є грецька колонія, Аполлонія на 

трацькому побережжі — F. Bilabel, Die Ionische Kolonisation, Leipzig, 1920, S. 14. 
А з Аполлоном пов’язана гіпербореологія.

54 Іфігенія являлася гіпостазою Артеміди (R. E. Pauly-Wissowa, IX, 2589).



ГЕРОДОТОВА СКИТІЯ 115

ній країні гіпербореїв.55 Вона згідно з віруванням старинних являється 
дійсною богинею Тавриди, а Іфігенія є її жрекинею. Як бачимо з вище 
поданого, мітологічна мозаїка античного світу творить дійсний гордійсь- 
кий вузол у констеляції культів, що зливаються, або розходяться — з 
численними версіями та варіянтами. До речі буде додати до вище сказа
ного, що Іфігенія, пов’язана зі Скитією — Тавридою і з гіперборейською 
парою божеств, Аполлоном і Артемідою, являлася первісно йонійським, 
або взагалі малоазійським божеством, отже богинею йонійських купців, 
які початково держали понтійську торгівлю в своїх руках.56

До чудотворців античного світу, пов’язаних з тереном східньої Европи, 
належить легендарний Абарій, який, як про нього говорить Геродот (IV, 
36), мав обійти цілу землю зі стрілою й без їжі. Абарій мав бути су
часником Креза (Піндар, фрґ. 270) та походити з гіпербореїв. Довкола 
його постаті кружляли в глибокій старині фантастичні оповідання в чи
сленних варіянтах.57 Згідно з одною версією гіпербореєць Абарій мав 
прийти до Атен у часі, коли була велика пошесть, щоб тут жертвами 
звільнити світ від нещастя. Він навчився від Аполлона пророчити й об
ходив світ зі стрілою того ж божества. Ще інша версія подавала, що 
Абарій обїхав світ у повітрю на стрілі Аполлона, як його жрець. Він 
мав бути пов’язаний з пітагорейським рухом. Маючи стрілу бога сонця, 
Абарій являється тут гіперборейським жерцем Аполлона, що відпускає 
гріхи й очищує,58 а як треба, то й позбавляє життя саме тою стрілою. 
Отже Абарій виступає тут з катарктичними компетенціями в імени Апол
лона. Ціха катарктизму належала до молодшого дельфійського осередку 
Аполлонового культу, а Дельфи знов же були колискою гіперборейських 
мітів, що дісталися звідси згодом і на Делос. Тому й маємо те получен
ия, що гіпербореєць Абарій пов’язаний з Аполлоновим катарктизмом. З 
культом очищення появляється виразніше тут ціха орфеїзму й пітагоре- 
їзму,59 а з тим наголошення етичного постуляту та очищення заки лю
дина стане перед суддями підземелля. Тут виступає й ціха аскези, бо 
Абарій обійшов землю зі стрілою без їжі, що подибуємо й у пітагоре- 
їзмі, тобто повздержливість та простота в їжі та одежі. Строгий піст 
заховували й інші чудотворці античного світу. З часом Абарій, чудотво

55 A. Daenius, Specimen litterarium de insula Delo, Lugduni-Batavorum, 1851, pag. 
33. «Multa in his sunt obscura, perspicua tamen haec: famam in ipsa insula servatam 
esse, Apollinem et Dianam non esse natos Deli, sed eos cultumque eorum eo esse 
translatum septentrionalibus guibusdam e regionibus». Подібно каже: — M. Nilsson, 
Grieschische Feste von religiöser Bedeutung mit Ausschluss der attischen, Leipzig, 1906,
S. 104.

56 R. E. Pauly-Wissowa, IX, 2593.
57 Bethe, R. E. Pauly-Wissowa, I, 16-17. K. Kiesewetter, Der Occultismus des Alter

tums, Leipzig, 1896, S. 920.
58 O. Schroeder, «Hyperboreer», Archiv für Religionswissenschaft, VIII (1905), S. 75

— «hyperboreischer Sühnepriester».
59 E. Rohde, Psyche, Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen, Freiburg 

und Leipzig, 1894, S. 387.
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рець у Геродота, виступає як речник етичного постуляту та на тлі ідеа
лізування в античній літературі пізніших століть.60

У зв’язку з походом Дарія Геродот вичислює народи й племена Ски- 
тії. До речі буде згадати ще про агатирсів з особливою ціхою соціоло
гічного характеру (спільність жінок) та про мелянхляйнів — чорноодеж- 
ників, що мали носити чорну одежу. На особливу згадку заслуговує опо
відання Геродота про савроматів (IV, 110-117), бо тут подибуємо виразні 
реманенти матріярхату. Згідно з реляцією батька історії савромати виник
ли зі змішання молодого скитського покоління з амазонками. Геродот 
правдоподібно «спрагматизував» те явище, що «савромати говорять скит
ською мовою, але говорять нею здавна непоправно, бо амазонки не добре 
її навчилися» (IV, 117). Це спроба батька історії вияснити діялект, що ним 
говорили савромати, які були споріднені зі скитами спільним іранським 
походженням.61 Тут виступає один з варіянтів амазонології, як вияв піз- 
ного матріярхату. Амазоно-савроматський екскурс — це спроба вияснити 
етногенезу савроматів на тлі їхнього споріднення із скитами та вживання 
савроматами «зіпсованої» скитської мови, отже одного з іранських діялек- 
тів. Виступаюча тут супремація жінки в аспекті гінайкократичної форми 
родового устрою виявляє, що в савроматів — сарматів реманенти матріяр
хату збереглися довше, чим у інших народів і племен Східньої Европи.62

Композиція скитського екскурсу в Історії Геродота не побудована на 
методологічних принципах гармонійного й симетричного укладу фактоло

60 A. Dyroff, «Abaris», Philologus, В. 59 (1900), S. 610-11. J. Jüthner, Hellenen 
und Barbaren, Leipzig, 1923, S. 55, 57; E. Zeller, Die Philosophie der Griechen, I Teil, 
1 Hälfte, 6 Aufl., Leipzig, 1919, S. 588-92.

61 M. Vasmer, Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven, 1: Die Iran- 
ier in Südrussland, Leipzig, 1923, S. 9.

62 Б. Греков, «rYNAIKOKPATOYMENOI» (Пережитки матриархата у сарматов), 
Вестник Древней Истории, 1947 (3); К. Ф. Смирнов, Савроматьі, Москва, 1964. В 
науці були спроби відрізнювати савроматів від сарматів: М. Ростовцеві», Зллинство 
и иранство на юге России, Петроград, 1918, стр. 127-8; М. Rostovtzeff, Iranians and 
Greeks in South Russia, Oxford, 1922, pag. 113; M. Rostowzew, Skythien und der 
Bosporus, В. I, Berlin, 1931, S. 103. Про елементи іранізму в процесі духовости на 
північному побережжі Понту: A. Rapp, «Die Religion und Sitte der Perser und übrigen 
Iranier nach den griechischen und römischen Quellen», Zeitschrift der Deutschen Mor
genländischen Gesellschaft, B. 19-20 (1865-66); E. von Stern, «Die politische und sociale 
Struktur der Griechencolonien am Nordufer des Schwarzmeergebietes», Hermes, B. 50 
(1915). Амазоно-савроматський екскурс (IV, 110-117) є обговорений докладніше в 
моїй праці: Ол. Домбровський «Геродотова Скитія у світлі палеосоціологічних 
дослідів», У ВАН, Науковий Збірник III, (на пошану Проф. Ол. Оглоблина) Нью- 
Йорк, 1977. До речі буде пригадати, що ще на порозі нашого століття Minns і 
Peisker обстоювали погляд про монгольське походження скитів: E. H. Minns, Scy- 
thians and Greeks, Cambridge, 1913. J. Peisker, «Die älteren Beziehungen der Slaven 
zu Turkotataren und Germanen», Vierteljahrschrift für Sozial — und Wirtschaftsgesch
ichte, No. 3 (1905). В сучасній науці домінує погляд про іранське походження скитів. 
Вернадський старається виказати навіть аналогії між релігією скитів і персів, що 
не є вповні переконливе. G. Vernadsky, Ancient Russia, А History of Russia, vol. I, 
New Haven, 1943, pag. 53.
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гічного матеріялу. Історичний, географічний і фолкльорно-етнографічний 
матеріяли подані тут без якогось пляну в аспекті сегрегації поодиноких 
ділянок знання. Щойно під кінець Геродотової Скитії поданий перебіг 
історії походу Дарія на скитів, що й являється основним тенором цілоґо 
екскурсу. Геродот лучить разом у один розповідний конґльомерат історію, 
географію й етнографію, включуючи в те все елементи міту й новелі. 
Такий на загал його стиль. Зате Геродотова Історія взагалі, а в тому й 
його скитський екскурс, — це неоціненна копальня відомостей, без якої 
наше знання з ділянки античного світу, особливо античного Орієнту й 
ранньоісторичного життя на території України, було б далеко бідніше.

Як людина й як історик, Геродот являється скомплікованою індивіду
альністю, що виступає на грані двох різних епох — старшої з мітогра- 
фічними тенденціями й літописним підходом логографії до зафіксовування 
важніших явищ, подій і фактів та з другої сторони молодшої на почат
ковому етапі творення історіографії в парі з проявами софістичної крити
ки.63 Геродот не має особливого змислу для політичної історії, бо Ионія, 
звідки він походив, не жила власним державним життям. Зате далеко 
більше змислу проявляє він на відтинку культури. В тому й полягає цін
ність його етнографічного матеріялу. В парі зі своїми атенофільськими 
тенденціями (з особливою симпатією до Перікля), з познаками симпатій 
до дорійського племени й недолюблювання йонійців — Геродот ставиться
зі зрозумінням і прихильністю до всіх народів і племен та не відчуває 
до них як «варварів» ніяких упереджень. Тому Плютарх називає Геродота 
«варварофілом». Як живий поміст двох різних епох, Геродот являється 
рівночасно глибоковіруючою людиною (вірить в залежність судьби люди
ни й народів від богів), а при тому виявляє нераз прояви раціоналізму й 
скептицизму.64 Це історик з реманентами мітографії, який не хмав ще зро
зуміння для досліджування джерел — документів. Це робили згодом його 
епігони на полі історіографії. Тому до речі буде наголосити, що в грець
кій історіографії маємо не лише батька розповідної історії (Геродот ши
роко розповідає стилем балакуна65 про «славні подвиги греків і варварів»)
— Геродота, але також основоположника критичної історії — Тукидида 
та основоположника прагматичної історії — Полібія, який розглядає істо
рію в кавзальному аспекті, тобто з узглядненням історичних причин і 
наслідків. Під час коли Геродот являється першим, який ужив термін 
«історія», то Полібій був першим, який ужив термін «прагматична істо
рія». Так отже Геродот «оповідає» історію, Тукидид застосовує історичну 
критику, а Полібій прагматизує історію. Такий стан розвитку грецької 
історіографії. Геродотовий стиль нагадує згодом Ксенофонт — не лише 
історик, але й мемуарист у одній особі. Геродот — своєрідний подорож

63 Jacoby, R. E. Pauly-Wissowa, Supplement, 2 Heft (1913) — одна з найкращих, 
якщо не найкраща, монографія про Геродота.

64 E. Meyer, Forschungen zur Alten Geschichte, В. II, Halle a. S., 1899, S. 252 і 
дальше. Meyer зачисляє світогляд Геродота до емпіризму.

65 ibidem, S. 235. Meyer каже, що Геродот, передаючи оповідання понтійських 
греків, прим. IV, 8-10, являється «wie ein Märchenerzähler». Добру характеристику 
Геродота дав також вище цитований S. Witkowski (Historjografja Grecka, І).
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ник з науковими зацікавленнями написав свою Історію, а в тому й скит- 
ський екскурс на базі не лише автопсії, але й мемуарного матеріялу, час
тинно власного, а перш за все від місцевих оповідачів, головно грецьких 
колоністів — купців.

Приблизно двісті років інтенсивних дослідів над Геродотовою Скитією в 
парі з археологічними відкриттями та при розвитку допоміжних дисциплін 
історії на різних етапах розвитку історичних наук увінчалися великими до
сягненнями та відкрили нові горизонти при дослідах ранньої історії України- 
Руси, а з тим і модерний курс студій нашої протоісторії в аспекті пра- 
русько-української етногенези. При чому принцип взаємовідносин усіх трьох 
факторів історизму — етносу, території й часу не вміщається уже в рямцях 
самого прагматизму історичних дослідів — він вступає у сферу історіософії, 
де діють закони фізичного й етно-психо-метафізичного порядку.

66 Крім поданої важнішої літератури предмету до речі буде згадати ще деякі, 
більш замітні публікації останніх десятиліть. Туди можна зачислити деякі праці J. 
Harmatta, а дальше компіляційну працю — J. A. H. Potratz, Die Skythen in Süd
russland, Basel, 1963. На негативну згадку заслуговує слаба публікація — Т. Т. Rice, 
The Scythians, London, 1957, зрецензована мною в Analecta OSBM, vol. VII (XIII), 
fasc. 1-4 (Romae, 1971). T. Sulimirski, The Sarmatians, New York-Washington, 1970
— зрецензована мною в «Українськім Історику», 3-4 (35-36), (1972). А. П. Смирнов, 
Скифы, Москва, 1966 — зрецензована мною в «Українськім Історику», 4 (24), (1969). 
М. Думка, Про медицину скіфів, Київ, 1960 — зрецензована мною в «Українськім 
Історику», 1-2 (9-10), 1966. І. Нагаєвський, Стародавня Україна в світлі історич
них памятників, Йорктон, 1961 — зрецензована мною в Analecta OSBM, в тому 
самому томі, що публікація Rice. Зредагована мною праця — С. Мішко, Нарис 
ранньої історії Руси-України. Ню Иорк — Торонто — Мюнхен, 1981.

В 1982 р. вийшли друком дві публікації про Геродотову Скитію в СССР, що 
заслуговують на увагу. А. А. Нейхардт (Ленінград) подала історію розвитку дослі
дів над Геродотовою Скитією в дореволюційній Росії й в СССР. Моя рецензія про 
ту працю в «Українськім Історику», 2-4 (78-80), (1983). І збірного авторства (Дова- 
тур, Каллистов, Шишова) праця, де подано текст, переклад і коментар (вид. в 
Москві). Контроверсійна праця: з одного боку вартісна, бо реферує обширну літе
ратуру предмету східного й західнього наукового світу, а з другого боку написана
з позицій сов’єто-московського імперіялізму. Вона зрецензована мною в «Україн
ськім Історику», 1-4 (85-88), (1985). На увагу заслуговує ще праця Б. Рибакова, Ге- 
родотова Скифия, Москва, 1979, де автор уточнює деякі проблеми й виказує міс
цями за мало критичного змислу в відношенні до реляцій Геродота.

Такі автори як — Т. R. Glover, Herodotus, Berkeley California, 1924, J. L. Myres, 
Herodotus, Oxford, 1953, A. de Selincourt, The World of Herodotus, Boston-Toronto, 
1962, M. Pohlenz, Herodot: Der Erste Geschichtschreiber des Abendlandes, Stuttgart, 
1961, W. Marg, Herodot — Eine Auswahl aus der neueren Forschung, München, 1965
— не дають нічого нового для широкого вахляра проблематики Геродотової 
Скитії. Недавно появився переклад Геродота англійською мовою — The History, 
Herodotus, translated by David Grene, Chicago-London, 1987 — зі «Вступом», але 
майже без коментарів. Отже майже нічого нового до науки не вносить.


