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Скарб, який маємо зберегти

Б.К.Матюшко, Н. Г.Мозгова

6 лютого 2014 року в Музеї Алларда Пiрсона унiверситету Амстер-
дама вiдкрилася виставка «Крим. Скiфське золото». Вiдомi подiї, якi вiд-
булися в Українi з цього часу, породили надзвичайно складне питання:
кому слiд повернути унiкальну колекцiю — музеям Криму, звiдки були
взятi експонати, чи оновленому Мiнiстерству культури України? А поки
це питання обговорюється, голландцi вирiшили залишити скiфське золото
у своїй країнi.

Що ж нам вiдомо про скiфiв та їхню культурну спадщину, однiєю з
найвагомiших складових якої i виступають неоцiненнi пам’ятки ювелiрного
мистецтва, або, як зараз модно висловлюватися, артефакти культури цього
народу?

Вже сам «батько iсторiї», знаменитий грек Геродот, ставши сучасни-
ком доби розквiту Скiфiї в 5 ст. до н.е., залишив нам її опис як могутньої
держави Пiвнiчного Причорномор’я. З нього серед iншого можна довiд-
атись, що непереможна до того часу 100-тисячна, а за iншими оцiнками
мiльйонна (?) армiя великого перського царя Дарiя з флотом з 600 кора-
блiв зазнала нищiвної поразки саме на теренах Пiвдня нинiшньої України,
заселених скiфами, якi не могли стерпiти навiть слова або думки про раб-
ство. Це стало тим, що прийнято називати «початком кiнця» перського
панування в Малiй Азiї i Закавказзя i, за висловом сучасного українсько-
го iсторика Олександра Палiя, розгромом першої наддержави свiту. До-
стеменно вiдомо також, що скiфом є один з «сiмох мудрецiв», визнаних
предтеч давньогрецької фiлософiї — Анахарсис.

За походженням скiфи належать до iндоєвропейської сiм’ї народiв,
чиї предки вже в 4 тисячолiттi до н.е. проживали на землях нинiшньої
України вiд Днiстра до Дону i вiд узбережжя Чорного моря до мiсця впа-
дання Прип’ятi в Днiпро. До речi, назви майже всiх найбiльших рiчок на-
шої країни: Днiпро, Днiстер, Дунай, а також тi, що мають корiнь «Дон» —
нiщо iнше, як збереженi до сьогоднi слова скiфської та сарматської мов.
Вiдомо також, що одна частина скiфiв займалaся переважно сiльським го-
сподарством (скiфи-землероби або орачi), iнша, очевидно, проявляла свої
здiбностi у ремеслах i державному управлiннi, тому i знана як «царськi
скiфи». Про характер або менталiтет скiфського народу свiдчать зобра-
женi в працях стародавнiх iсторикiв найяскравiшi риси: войовничiсть та
волелюбнiсть. Згадана вище перемога над Перським царством, наприклад,
вiдзначена такою подiєю: перед початком вiйни перськi посли отримали
вiд скiфських переговорникiв пташку, жабу, мишу i п’ять стрiл, що озна-
чало наступне: якщо завойовники не вiдлетять, як птахи, не сховаються,
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як жаби у воду або як мишi в землю, то загинуть вiд скiфських стрiл,
що i сталося в найближчому часi. Не дивно, що другий пiсля Геродота
грецький iсторик Фукiдiд висловив захоплення скiфами i водночас дав на-
прикiнцi своїх слiв застереження, особливо актуальне для українцiв в усi
часи: «За вiйськовою потужнiстю й чисельнiстю вiйська зi скiфами взагалi
не може зрiвнятися жоден народ. I не лише в Європi, але навiть i в Азiї
немає народу, який сам по собi мiг би встояти проти скiфiв, якби вони були
в єдностi».

III столiття до християнської ери стало завершальним для Скiфської
держави. Хоча майже тисячолiття до того Пiвнiчне Причорномор’я опано-
вували сармати, греки i римляни, прихiд з Далекого Сходу народу гуннiв
став фатальним. Вiдтодi Скiфiя живе в пам’ятi нових поколiнь, географi-
чних назвах, сторiнках книг i, звiсно, в творах мистецтва, якi i сьогоднi не
перестають дивувати захоплювати нас, людей вiку Iнтернету.

Вироби скiфських майстрiв-ювелiрiв вiдомi ще з часiв Античностi.
Очевидно також, що вони являють собою пам’ятки як власне скiфської
культури, так i збережених нею впливiв культур iнших народiв, особливо
кiммерiйцiв, грекiв, сарматiв. Початком ґрунтовного вивчення стародав-
ньої спадщини теренiв України можна вважати подвижницьку археологi-
чну працю «Вигнанця на краю Європи», як назвав себе в листi до фран-
цузького короля Карла V Поль Августин Дюброкс (1770–1835). Саме вiн,
залишивши рiдну країну в часи трагiчних революцiйних подiй, бiльшiсть
свого життя присвятив дослiдженню культури знаменитого Боспорсько-
го царства, особливо його столицi Пантикапею (нинiшня Керч). Археолог
знову вивiв на свiтло сотнi залишкiв будiвель, не меншу кiлькiсть коштов-
них прикрас, предметiв побуту як грекiв, так i скiфiв тих часiв. Найваго-
мiшою його знахiдкою є вiдкриття в 1830 роцi гробницi скiфського царя
в Куль-Обе. Сучасний росiйський археолог, петербуржець Володимир Гон-
чаровський, у 2006 роцi написав рядки, якi в нашi днi є вражаюче викри-
вальною правдою для його спiввiтчизникiв i кiлька столiть тому, i сьогоднi:
«Працi П. А. Дюброкса, його роль у врятуваннi знахiдок, вкрадених моря-
ками Чорноморського флоту пiд час виїмки каменю з кургану Пантiнотi,
а тим бiльше участь, з ризиком для життя, у вiдкриттi всесвiтньовiдомого
поховання скiфського царя в Куль-Оба в 1830 роцi, не були гiдно оцiненi
сучасниками. В останньому випадку канцелярський чиновник Д. Карейша,
якому доручили доставити в Петербург знайдене золото, представив спра-
ву таким чином, що «бiльшiсть речей були знайденi ним самим». Вiн же
передав до «Одесского вестника» перше повiдомлення про сенсацiйнi зна-
хiдки. Недовго думаючи, цар Микола I пожалував «самозванцевi» дiаман-
товий перстень з гранатом вартiстю 496 рублiв та двi тисячi на подальшi
розкопки в околицях Керчi».

Столiття двадцяте ознаменувалося не менш яскравими вiдкриттями.
Так, 21 липня 1971 року (сьогоднi вiдомий навiть точний час — 14:30) укра-
їнський археолог Борис Мозолевський (1936–1993), пiд час дослiджень кур-
гану Товста Могила бiля мiста Орджонiкiдзе Днiпропетровськiй областi
знайшов золоту царську Пектораль. Ця прикраса з золота досить висо-
кої — 958-ї проби, має надзвичайно витонченi складнi зображення, якi до-
слiдниками одностайно визнаються вираженням скiфського свiтобачення.
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Невдовзi вона стала одним з символiв України. А також дала нагоду того,
що Борис Мозолевський, народжений у селi Миколаївка Веселинiвського
району Миколаївської областi, отримавши освiту вiйськового моряка i за-
кiнчивши iсторико-фiлософський факультет Київського унiверситету iме-
нi Тараса Шевченка, а вiд 1968 року працюючи в Iнститутi археологiї АН
УРСР, проявив свiй талант у вiршованому словi. За мить ми зустрiнемося з
однiєю з частин твору «Iрiй. (Поема у витворах скiфського золотарства)».
Це восьмий з сiмнадцяти основних вiршiв, якi в поемi переплетенi з лi-
ричними вiдступами, написаний пiд враженням вiд iншого вiдкриття, зро-
бленого до пошукiв Бориса Миколайовича, колиска якого — курган Солоха
бiля Нiкополя: золотий скiфський гребiнь зi сценою кiнної битви, де зобра-
жено, як скiфський воїн, втративши вiрного коня, не бажає здатися i стати
рабом, тому продовжує нерiвний бiй. Здається, що цей вiрш написаний про
сьогодення України, адже у нас зараз усе переговори та переговори. . .

«Битва пiсля переговорiв»
(Сцена на золотому солоському гребнi)

Мiй кiнь упав, i ворог надi мною, —
Нi щит не захистить вже, нi кинджал. . .
Сам рiдний брат, пiдкравшись стороною,
Цiну своєму слову показав.

Злилося все у скреготi сталевiм,
До неба зойк стає на толоцi,
Вiд жаху поховались навiть леви,
Зiщулившись до розмiрiв зайцiв.

Столiття промайнули чи година? —
Не буде нi столiть вже, нi годин.
Ми полягли, не ставши на колiна,
I ось iду на ворога один.

I вiн уже занiс холодне жало,
Та, перш нiж в серце вцiлити менi,
Хай сп’є i вiн жаги мого кинджала,
Криваво захрипiвши на конi.

За ним спiшить розлючена пiдмога,
Менi привiт готує з-за щита.
А я один. Та ще зiниця Бога.
Та ще моя священна правота.

Iрiй — це Рай, до якого йдуть душi хоробрих воїнiв, якi полягли за
свободу. Це поняття є в мiфах усiх народiв.

Археологiя надихає нас на фiлософськi роздуми. Ми бачимо, як iсто-
рiя розвивається за спiраллю, i культурнi скарби предкiв нiколи не втра-
чають духовного зв’язку з рiдною землею. Як говорять античнi мудрецi, —
ex nihilo nihil fit — з нiчого нiщо не виникає.
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