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Рецензії

Кургани вищої скіфської аристократії це, без 

перебільшення, найвизначніші археологічні 

пам’я тки доби раннього заліза Європи, які за 

розмірами і вмістом поховального інвентарю не 

мають рівних. Через це вони завжди привертали 

увагу не тільки фахівців, а й широких кіл гро

мадськості, зацікавлених історією нашої краї

ни. Якщо абстрагуватися від курганів скіфської 

знаті раннього часу, які зосереджені в Прику

банні та на Ставропільщині, то основним регіо

ном концентрації найвражаючих скіфських по

ховальних па’яток є Нижнє Подніпров’я.

Останнім часом була видрукувана низка на

укових праць, присвячених їхньому детально

му аналізу. Зокрема, це такі монографії як «Кур

ган Солоха» (Манцевич 1987), «Товста Могила» 

(Мозолевський 1979), «Мелитопольский курган» 

(Тереножкин, Мозолевский 1988), «Чертомлык 

(скифский царский курган IV в. до н. э.)» (Алек

сеев, Мурзин, Ролле 1991), «Курганы скифско

го Герроса IV в. до н. э. (Бабина, Водяна и Собо

лева Могилы)» (Мозолевский, Полин 2005). На 

жаль, ще не видані матеріали кургану Огуз, Гай

манової Могили (Бідзіля 1971) і Бердянського 

кургану (Болтрик, Фиалко, Чередниченко 1994; 

Мурзін, Фіалко 1998; 1998а). 

Нині до робіт, присвячених поховальним 

пам’яткам вищої скіфської верхівки, додалася 

ще й фундаментальна монографія В.А. Ромаш

ка та С.А. Скорого, де подані результати дослід

ження кургану Близнюк 2 на південній околи

ці м. Дніпропетровськ. Без сумніву, знайдені 

там матеріали, особливо чудові грецькі вироби 

з різьбленої кістки і деталі оздоблення сарко

фагу, що вражають витонченістю, не дозволя

ють сумніватися, що там був похований один з 

можновладців Скіфії.

Публікаційна частина монографії, що су

проводжується численними якісними ілю

страціями та додатками, написаними фахівця

ми суміжних дисциплін, не викликає жодних 

зауважень. Так само є безсумнівним і висно

вок, що в кургані був похований правитель, 

підвладні якому скіфські племінні об’єднання 

контролювали Дніпровський шлях вище його 

порогів. Можна погодитися і з датуванням 

кургану — останні десятиріччя V ст. до н. е.

Ніхто не заперечуватиме, що кожний степо

вий курган, де був похований вельможа, зво

дили силами всіх його підлеглих. Через це ща

бель, котрий займав той чи інший правитель, 

визначається працезатратами, докладеними на 

спорудження його усипальниці. Зрозуміло, 

най простішим способом є поділ курганів за їх

ньою висотою. Свого часу Б.М. Мозолевський 

(1979, с. 157) поділив кургани скіфської знаті 

за висотою на чотири групи, хоча й зауважив, 

що не можна визначати ранг небіжчика, вихо

дячи лише з розмірів курганної споруди.

Якщо слідувати за розрахунками дослідни

ка, то курган Близнюк 2 за висотою відносить

ся до групи ІІ (від 5,7 до 7,5 м). Проте варто від

значити, що скіфські кургани V ст. до н. е. за 

розмірами (крім кургану Солоха), безперечно, 

поступаються величезним «пірамідам Степу» 

другої половини IV ст. до н. е. Тож треба вра

хувати три супровідні кінські могили, унікаль

ний саркофаг та інші залишки досить пишно

го поховального інвентарю. Мабуть, автори 

монографії мають сенс, вбачаючи в чоловіко

ві, шляхетному скіфові, що був похований в 

кургані Близнюк 2, не верховного царя Скіфії 

останніх десятиріч V ст. до н. е., а басилевса — 

очільника однієї з її частин.

З «легкої руки» А.Ю. Алексеєва (1994) стало 

привабливо пов’язувати того чи іншого вель

можу, похованого у визначному кургані, з ре

альними історичними особами, імена яких 

збереглися в писемних джерелах. Проте цьо
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знаємо роки життя цих осіб, а, подруге, мо

жемо датувати кургани скіфської аристократії 

з точністю до 20—25 років.

Певну вразливість такого підходу демонструє 

й рецензована монографія. Якщо А.Ю. Алексе

єв у зазначеній роботі спробував пов’язати два 

поховання в кургані Солоха з царськими бра

тами Оріком і Октомасадом, то Т.М. Кузнецова 

(2001) запропонувала вважати похованням Орі

ка центральну могилу Бердянського кургану. 

Нині В.А. Ромашко та С.А. Скорий пропонують 

пов’язати саме з Оріком курган Близнюк 2. Ця 

версія нова й цікава, але, зрозуміло, що це лише 

ще одна гіпотеза.

Загалом же, маємо добротну наукову працю, 

що буде в нагоді багатьом скіфознавцям сього

дення та майбутнього.
В.Ю. МУРЗІН
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