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Рецензії

Скіфи, цілком справедливо, увійшли до антич-

ної писемної традиції як непереможні воїни-

вершники. Високоякісний на той час набір 

спорядження коня, разом із озброєнням, за-

безпечив підвищену рухливість та ударну силу 

кочових об’єднань, що зумовило військову пе-

ревагу номадів не лише над автохтонним насе-

ленням Півдня Східної Європи, але й над ар-

міями передових на той час країн Переднього 

Сходу. Тож природним було запозичення скіф-

ського обладунку коня сусідніми племенами, 

його поширення у Лісостепу Східної Євро-

пи, на Північному Кавказі, у Середній Євро-

пі, поява у некрополях античних міст поховань 

у супроводі коней зі степовим комплексом де-

талей. Не випадково предмети споряджен-

ня коня, разом із озброєнням та мистецтвом 

звіриного стилю, входять до так званої «скіф-

ської тріади». Цей термін, вперше запропо-

нований Б.М. Граковим та А.І. Мелюковою 

(1954), завдяки своїй простоті та образності 

досить швидко набув популярності. Проте не 

всі науковці були з ними згодні. Зокрема, про-

ти цього послідовно виступала В.А. Іллінська 

(Ильинская 1980), яка слушно вважала, що 

лише ці три ознаки не можуть відобразити всю 

багатогранність рис археологічного «обличчя» 

скіфської культури. Але як би там було, споря-

дження бойового коня є справді яскравою час-

тиною «візитної картки» скіфської матеріаль-

ної культури.

Як свідчать дані палеозоологів, скіфські коні 

були невеликі на зріст — висота у холці сягала 

лише 138—144 см (можливо, більше високо-

рослими були бойові коні «власного сідла» ви-

щої скіфської аристократії). Проте, як усі коні 

степових порід, вони вирізнялися невибагли-

вістю та витривалістю. Про невтомність сар-

матських коней писав, зокрема, Публій Овідій 

Назон (Листи з Понту, 1, 2, 75—85). Точніші 

дані ми маємо для пізнішого часу. Так, у 1894 р. 

за наказом російського генерал-фельдмаршала 

І.В. Гурко, дві сотні донських козаків на конях 

старої донської породи, що походила, голов-

ним чином, від калмицьких коней, подолали 

350 верст (приблизно 380 км) за три дні і одра-

зу після прибуття до місця призначення їх ки-

нули в атаку, де вони продемонстрували енер-

гію і бойову підготовку (Урусов 1911).

Не випадково для скіфів, як і для інших ко-

човиків (див., напр.: Липец 1984), кінь був не 

лише розумною і красивою істотою, але й най-

ближчим другом та бойовим побратимом, здат-

ним винести пораненого вершника з виру бою, 

уникнути переслідування, допомогти здолати 

водну перешкоду. Саме тому скіфи намагали-

ся спорядити своїх вірних помічників не тіль-

ки високоякісною вуздою, але й прикрасити їх 

якомога пишніше. Згадаємо золоті або брон-

зові, плаковані золотом, налобники і нащічни-

ки з курганів скіфської аристократії, виконані 

з золотистої бронзи ремінні бляхи та ворварки 

на конях з поховань рядових воїнів та ін.

Традиція прикрашати бойових коней про-

стежується й у деяких регіонах Лісостепу, перш 

за все у Середньому Подніпров’ї та Середньо-

му Побужжі, що свідчить про певний вплив на 

мешканців цих територій скіфської ідеології 

та притаманного скіфам світосприйняття. Це 

навряд чи було можливо без політичної зверх-

ності скіфів на цих територіях. Через це робота 

О.Д. Могилова має не тільки суто археологічне 

значення, а й може вивести нас на деякі істо-

ричні узагальнення, зокрема допомогти у ви-

значенні північних кордонів Скіфії.

Не можна сказати, що спорядження скіф-

ського коня раніше не привертало увагу до-

слідників. У розв’язанні різноманітних про-

блем воно розглядалося серед іншого інвента-

рю, характерного для окремих локальних груп 
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скіфської культури чи окремих територій, але 

тільки для певних часових проміжків чи лише 

як окремі категорії (вудила, пcалії тощо). Знач-

ну увагу було приділено проблемам походжен-

ня скіфської вузди. Однак до останнього часу 

не існувало роботи, яка б узагальнювала роз-

виток комплексу спорядження коня ні в Схід-

ноєвропейському Лісостепу, ні у Північному 

Причорномор’ї загалом.

Цю «лакуну» вдало заповнює монографія 

О.Д. Могилова. Робота є доповненим варіан-

том кандидатської дисертації, захищеної авто-

ром у 2006 р. Поставивши собі за мету проана-

лізувати предмети обладунку коня з великого 

регіону Європейської Скіфії — Східноєвро-

пейського Лісостепу, автор опрацював вели-

чезну джерельну базу — понад 6 тис. предметів, 

багато з яких публікуються вперше. Органіч-

но доповнює працю і дозволяє скласти власне 

враження з тих чи інших питань значний ката-

лог ілюстрацій (понад 200 таблиць). Про доб ру 

обізнаність автора із сукупністю профільних 

проблем свідчить список залученої літерату-

ри — більше ніж 700 позицій.

Аналіз великої кількості артефактів дозволив 

успішно вирішити спектр найважливіших зав-

дань дослідження. Запропонована автором вда-

ла класифікація речей і атрибуція кожної з груп 

знахідок надає можливості використовувати мо-

нографію як своєрідний довідник при визначен-

ні різноманітних деталей вуздечок, сприятимуть 

цьому і якісні ілюстрації. Важливих результатів 

вдалося досягти О.Д. Могилову в хронологічній 

атрибуції комплексів спорядження коня. Виді-

лення вузьких типо-хронологічних груп у ме-

жах головних періодів існування культури (ран-

ньоскіфського, середньоскіфського і пізньо-

скіфського) дозволило визначити специфічний 

інвентар кожної з них та створити базу для хро-

нологічного визначення комплексів з вуздечни-

ми деталями у подальшому. Важливим видається 

підтверджений на масовому матеріалі висновок 

про два етапи побутування матеріального комп-

лексу скіфської культури.

У результаті дослідження вдалось отрима-

ти картину розвитку обладунку коня на окрес-

леній території, встановити специфіку його 

зміни у часі, з’ясувати територіальні особли-

вості, отримати вихід на вирішення широко-

го кола проблем скіфознавства. Монографія 

не лише закладає основу для повного вивчен-

ня спорядження воїнів-вершників Північного 

Причорномор’я та степового поясу Євразії, але 

й сприятиме створенню узагальнюючих дослі-

джень з проблем розвитку кочових суспільств 

раннього залізного віку. 
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