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Передмова

Спочатку ніби дещо дивним видається зіставлення:
латенська культура й Радомисльський повіт
Київської губернії. Дивним видавалося й нам спочатку,
але ж ми досі дуже мало та й майже нічого
не знаємо про поширення цієї культури –
маємо на увазі взагалі кельто-галльський рух на схід Європи1

Історія кельтів Карпато-Балканського ареалу вже понад сто років
привертає увагу дослідників. Історіографія питання є величезною, більша
частина джерел, писемних та археологічних, давно введена до наукового обігу.
Тим не менше, ця важлива проблема, одна з ключових для розуміння всієї
етнокультурної історії регіону в ІІІ ст. до н. е. – І ст. н. е., досі остаточно не
розв’язана ані в цілому, ані в окремих своїх аспектах.
Ідея комплексного дослідження проблеми перебування кельтів на сході
Європи виникла в мене ще під час навчання в аспірантурі, однак реалізувати її
на той час не вдалося. Майже непідйомною для випускника кафедри історії
стародавнього світу та середніх віків видавалася джерельна база, яка значною
мірою складалася з відомостей археології та лінгвістики. І надто складною
виглядала тема процесів міжетнічної взаємодії в давнину, навколо якої вже
було зламано чимало списів. Однак бажання розібратися в цьому вузлі
суперечностей не зникало. Важливим кроком стало спілкування з відомим
українським археологом-антикознавцем Віталієм Зубарем, який допоміг мені
окреслити тему майбутнього дослідження й підказав напрямки пошуків.
У дослідженні, яке пропонується до уваги читача, давні кельти
розглядаються не тільки як історичне явище, але й як історіографічна
конструкція. Це не випадково, адже в історії Давньої Європи навряд чи
знайдеться інша етнокультурна спільнота, яка була б настільки оповита міфами
й стереотипними уявленнями. Ще з античних часів ставлення до кельтів
коливалося від зневаги до некритичного захоплення. За модерної доби
1
Беляшевский Н.Ф. Поле погребальных урн эпохи la Tène в Радомысльском уезде //
Археологическая летопись Южной России. – 1904. – № 1. – С. 13.
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сприйняття кельтів еволюціонувало від уявлення про «кельтську імперію», яка
охоплювала майже всю територію Європи, до повного відкидання самого факту
існування кельтів як історичної реальності.
Сучасні дослідники, які відносять себе до напрямку «кельтоскептиків»,
доклали величезних зусиль аби довести, що терміни «кельти» та «латенська
археологічна культура» є настільки широкими та багатозначними, що їхнє
використання в науковому дослідженні взагалі позбавлене сенсу. Результатом
цієї спроби деконструкції усталених понять виявилося насамперед те, що в
деяких наукових працях слово «кельти» почали брати у лапки, а термін
«латенська культура» замінювати на більш нейтральне словосполучення
«латенський стиль». Це й не дивно, адже як би критично ми не ставилися до
тих чи інших дефініцій, усе одно залишається необхідність визначення й
наукового пояснення феномену поширення в Європі кельтських мов, а також
певних технологій, моди, соціальних практик та світоглядних уявлень.
Водночас, більш обережне використання термінів та глибоке
переосмислення наявної джерельної бази в цілому позитивно позначилося на
розвитку кельтських студій і дозволило переглянути деякі застарілі концепції.
Зокрема, кельтологія нині відмовилася від механічного ототожнення латенської
археогічної культури з «етнічними» кельтами. Сам латен нині розглядають не
як монолітну археологічну культуру, а як сукупність технологій, мотивів
декоративно-прикладного мистецтва та стратегій господарсько-культурної
адаптації. Кельтів сьогодні прийнято вважати не цілісним етносом, а радше
лінгвістичною спільнотою, якій, до певної міри, були притаманні спільні
культурні риси.
З цих методологічних позицій у книжці здійснено спробу дати відповіді
на три ключових питання.
1. Яку реальність слід мати на увазі, говорячи про «східних кельтів» і
якою мірою вони відрізнялися від своїх родичів на заході Європи? Розкриття
цього питання передбачає розгляд концепцій етногенезу кельтів, а також
порівняльний аналіз відомостей щодо соціальної організації та світоглядних
уявлень у західній та східній частинах кельтського ареалу.
2. Яким чином функціонував механізм кельтських міграцій і як
насправді виглядала взаємодія прибулих і автохтонних груп населення на
територіях, зайнятих кельтами? Для відповіді на це питання наявна інформація
писемних та археологічних джерел була проаналізована з точки зору соціальної
антропології та сучасних методологічних підходів до вивчення етнічних явищ.
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3. Як можна охарактеризувати вплив кельтської культури на розвиток
тих регіонів Східної Європи, де про перебування власне історичних кельтів
практично не залишилося згадок? Зокрема, чи можемо ми говорити про
проникнення кельтів на схід від Карпатських гір або про їхні контакти зі
слов’янами? На це питання я намагався знайти відповідь за допомогою
класичного методу зіставлення інформації писемних джерел, свідчень
мовознавства й археології, але з урахуванням сучасного рівня наукового
розроблення кельтської проблематики.
Ця книжка є підсумком досліджень, здійснених у 2005-2015 роках. Її
поява була б неможливою без допомоги багатьох людей. Я хотів би подякувати
всім своїм вчителям, наставникам та колегам з історичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, колективу
кафедри етнології та краєзнавства й, особливо, її завідувачу В. Капелюшному.
Уникнути багатьох помилок, отримати необхідні наукові матеріали й
сформулювати нові ідеї допомогли колеги: Д. Алексинський (СанктПетербург), Г. Бондаренко (Колрейн, Москва), І. Бруяко (Одеса), К. Бунатян
(Київ), О. Габелко (Москва), А. Дедюлькін (Ростов-на-Дону), Ю. Емілов
(Софія), А. Зелінський (Київ), М. Карвовський (Відень), Г. Лобода (Одеса),
М. Ковальчук (Київ), Т. Михайлова (Москва), Ю. Мосенкіс (Київ), І. Прохненко
(Ужгород), К. Рахно (Опішне), М. Рудницький (Варшава), К. Тищенко (Київ),
А. Фалілеєв (Аберістуіт, Санкт-Петербург).
Я висловлюю вдячність Societas Celto-Slavica й особисто М. Фоміну
(Белфаст) і П. Стальмашчику (Лодзь) за можливість брати участь у роботі
Товариства й всебічну допомогу, а також Національному університету Ірландії
за надання фінансової підтримки під час відвідання XIV Міжнародного
конгресу кельтських досліджень у серпні 2011 року. Частина досліджень,
уміщених у цій книжці, здійснена завдяки гранту American Council of Learned
Societies. Я також хотів би подякувати керівництву та колективам Інституту
археології НАН України, Національного музею історії України, Ужгородського
державного музею, Білгород-Дністровського краєзнавчого музею, Львівського
музею історії релігій, Одеського музею нумізматики, Центрального державного
архіву вищих органів влади й управління України за люб’язно надану допомогу
й можливість використати матеріали у дослідженні. Зрозуміло, що всі
неточності й помилки лежать виключно на сумлінні автора.
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РОЗДІЛ 1
ДАВНІ КЕЛЬТИ МІЖ ІСТОРИЧНОЮ РЕАЛЬНІСТЮ
І НАУКОВИМ МІФОМ

1.1 Історія вивчення давніх кельтів: етапи, школи, концепції

Становлення кельтології як наукової дисципліни, що вивчає історію й
культуру давніх та сучасних кельтських народів, відбувалося в тісному зв’язку
з розвитком ідеологічних концепцій та соціокультурних настанов у Європі.
Оскільки давні кельти не створили власного історичного наративу, історія
наукового дослідження цієї групи давнього населення є історією уявлень про
цю групу в інтелектуальному середовищі інших культур, які розглядали кельтів
як ворогів або претендували на спорідненість із ними й прагнули (або навпаки
не хотіли) бачити в них своїх історичних предків.
Спільнота людей, яку в сучасній історіографії називають стародавніми
кельтами, була відома давньогрецьким історикам принаймні з кінця VI ст. до
н. е. Кельтів знали як один із найбільших варварських народів Європи, який
загрожував Елладі і був одвічним ворогом римлян. Їх змальовували
неоднозначно. З одного боку, для античних авторів кельти були жорстокими,
але, водночас, наївними і не зіпсованими цивілізацією дикунами. Античні
автори розглядали кельтів як єдиний «народ», поділений на велику кількість
споріднених племен. Але навіть тоді не було остаточної згоди стосовно назви,
яку слід використовувати, описуючи «стародавніх кельтів». Римські автори
називали стародавніх кельтів галлами, тоді як у грецьких історичних та
географічних працях співіснували дві назви – кельти та галати, за виразного
домінування останньої. Стосовно мешканців Британських островів жоден із цих
термінів не вживали. Їх найчастіше називали британцями, підкреслюючи при
цьому факт спорідненості острівних племен із континентальними галльськими.
Після сходження кельтів з історичної арени науковий інтерес до них
почав відроджуватись у ранньомодерний період і вже тоді виникла ідея
використати кельтське минуле для вирішення актуальних політичних проблем.
Наприкінці XVI ст. було виявлено, що мови гірської Шотландії, Ірландії,
Уельсу та Бретані мають спільне коріння з мовами давніх кельтів
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континентальної Європи. Згодом бретонський монах Поль-Ів Пезрон у праці
Antiquité de la nation, et des Celtes, autrement appelez Gaulois (1703) довів, що
сучасні бретонська та валлійська мови споріднені з мовою галлів часів Юлія
Цезаря. Виявивши спільність, Пезрон уперше назвав «кельтами» з одного боку
племена рубежу нашої ери, що протистояли римлянам, а з іншого – сучасне
населення Уельсу та Бретані. У такому термінологічному виборі сучасні
дослідники вбачають політичний підтекст: Бретань, батьківщина Пезрона,
знаходилася під владою Франції, офіційна ідеологія якої вже тоді розглядала
галлів, римлян і франків «офіційними» предками сучасних французів. Саме
тому Пезрон ухилився від уживання назви галли, хоча наукових підстав для
цього було набагато більше1.
Згодом ідеологи Французької революції, шукаючи ідеологічного
обґрунтування кривавим подіям 1789-1794 років, висловили ідею, згідно з якою
боротьбу народних мас проти аристократії та монархії слід було уявляти як
відновлення історичної справедливості – повстання підкорених галлів (кельтів)
проти загарбників франків (германців), від яких вела свій родовід французька
знать2. Пропонувалося навіть перейменувати французькі міста й повернути їм
«історичні» галльські назви: Париж мав би стати Лютецією, Отен – Бібракте
тощо. З того часу галли стали «титульними» предками французької нації. Їх
найбільше шанували за тих політичних режимів, які спираються на підтримку
широких прошарків населення. Особливо цим відзначився уряд Наполеона ІІІ,
за часів якого до шкільних підручників офіційно було введено вивчення
кельтських старожитностей, а також формулу «наші предки галли»3.
У Британії концепція спільного кельтського походження народів
крайнього заходу Європи виявилася дуже вчасною. Освічені кола Уельсу,
Ірландії та Шотландії легко сприйняли її, оскільки «кельтськість» гарантувала
народам цих країн принаймні 2,5-тисячолітній родовід і підкреслювала
відмінність від англійців – нащадків саксонських та норманських
завойовників4. Для англійців «кельтськість» підкорених і фактично
маргіналізованих ірландців, гірських шотландців, валлійців та корнуельців теж
1

James S. Atlantic Celts. Ancient people or modern invention? – Madison: University of Wisconsin
Press, 1999. – P. 45.
2
Пименова Л. Идея нации во Франции Старого порядка // Национальная идея в Западной
Европе в Новое время. Очерки истории / В. Бондарчук (отв. ред.) – М., 2005. – С. 154-155;
Коллис Д. Зазнач. праця. – С. 237.
3
Див.: Dietler M. “Our ancestors the Gauls”. Archeology, ethnic nationalism and the manipulation
of Celtic identity in modern Europe // American anthropologist. – 1994. – Vol. 96, № 3. – P. 584605.
4
Коллис Д. Кельты: истоки, история, миф: Пер. с англ. – М.: Вече, 2007 – С. 59-62.
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виявилася зручною, оскільки вона природним чином обгрунтовувала їхню
культурну меншовартість стосовно нації, яка створила найбільшу у світі
колоніальну імперію.
Слід згадати також величезний вплив епохи романтизму, яка у
західноєвропейських країнах породила хвилю «кельтоманії» – захоплення
культурою давніх та сучасних кельтських народів, приписування їм визначної
ролі у створенні людської цивілізації, міфологізації їхньої історії1. Зростаюча
популярність кельтської тематики у масовій культурі проявилася у виникненні
сотень літературних та музичних творів, натхненних ірландським та
валлійським фольклором, а також у формуванні різноманітних неоязичницьких
організацій та езотеричних культів.
Саме в такому ідеологічному контексті розпочалося поглиблене наукове
вивчення стародавніх кельтів, перший етап якого пов’язаний насамперед із
іменами французьких дослідників кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.
А. Д’Арбуа де Жюбенвіля2, Н. Фюстель де Куланжа3, К. Жюлліана4,
Ж. Дешелетта5, А. Юбера6. У формуванні теоретико-методологічних підходів
кельтології особливо вагому роль відіграв А. Д’Арбуа де Жюбенвіль, який
першим ввів до складу джерельної бази вивчення стародавніх кельтів
ірландський матеріал. Він доводив, що традиційне суспільство Ірландії, відоме
за середньовічними сагами, було типологічно подібним до суспільства давніх
кельтів континентальної Європи й генетично з ним пов’язаним. Підхід, згідно з
яким ірландські саги почали розглядати як «вікно у залізний вік», набув
величезної популярності й широкого використання в кельтології практично до
кінця ХХ ст.7
1

Див.: Bertho-Lavernir C. Porquoi ces menhirs? Les metamorphoses du mythe celtique //
Etnologie Fr. – 1998. – T. 28, № 3. – P. 303-311.
2
Arbois de Jubainville H. d'. Le druidisme irlandais // Revue archeologique. – 1877. – XXXIV. –
P. 219-224.
3
Куланж Ф. де. История общественного строя древней Франции. Т. 1: Римская Галлия: Пер. с фр. –
СПб.: Типо-литография Альтшулера, 1901. – 403 с.
4
Jullian C. Histoire de la Gaule. Vol. 1-2. – Paris: Librarie Hachette, 1908. – 530+557 p.
5
Dechelette J. Manuel d’archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine. Vol. IV. – Paris:
Picard et fils, 1927. – 660 p.
6
Hubert H. The rise of the Celts /Transl. from French. – London, New York: K. Paul, Trench,
Trubner; A. A. Knopf, 1934. – 335 p.
7
Jackson K. H. The Oldest Irish Tradition: A Window on the Iron Age. – Cambridge: Cambridge
University Press, 1964. – 54 p.; Aitchinson N. B. The Ulster cycle: heroic image and historical
reality // Journal of medieval history. – 1987. – Vol. 13, № 2. – P. 87; Meid W. Remarks on the
Celtic ethnography of Posidonius in the light of insular Celtic traditions // Anzeiger. – 1987. – Jb.
123, № 1/9. – S. 60-74; Warmind M. Irish literature as a source-material for Celtic religion //
Temenos. – 1992. – Vol. 28. – P. 219.
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На рубежі ХІХ-ХХ ст. були введені до наукового обігу археологічні
пам’ятки, пов’язані з давніми кельтами. У 1872 р. Х. Хільдебранд уперше
поділив добу заліза на два періоди: гальштатський (VII-VI ст. до н. е.), за
назвою містечка Гальштат біля Зальцбурга (Австрія), де була виявлена
стародавня копальня солі та велике кладовище, і латенський (V-I ст. до н. е.).
Другий період, початок якого збігається з часом першої фіксації кельтів
античними писемними джерелами, отримав свою назву від швейцарського
містечка Ла Тен, розташованого на північно-східному узбережжі озера
Невшатель, де було виявлено величезну кількість металевих предметів.
Знахідка виявилася сенсаційною з двох причин: по-перше, предмети озброєння
та прикраси були виготовлені на досить високому технологічному рівні, а подруге, вони демонстрували вражаючу подібність до вже відомих артефактів,
знайдених переважно у Франції та Великій Британії. Оскільки, згідно з
тогочасними теоретичними підходами, етнічні спільноти давнини мали
відповідати чітко визначеній сукупності ознак матеріального виробництва та
художнього стилю, нова археологічна культура, що отримала назву
«латенської», була ототожнена зі стародавніми кельтами. Згодом була
вироблена сукупність ознак, за якими можна було ідентифікувати латенську
культуру, а відтак і стародавніх кельтів. До них зараховували особливий
художній стиль, великі протоурбаністичні поселення типу oppida, специфічні
типи гончарної кераміки, металевої зброї та прикрас1.
Приблизно на середину ХХ ст. в історичній науці сформувався певний
стандартизований підхід до вивчення будь-якої проблеми, пов’язаної зі
стародавніми кельтами. Він представлений, зокрема, в монографіях
Т. Пауелла2, Н. Чедвік3, Я. Філіпа4, Е. Росс5, Ф. Шлете6, Н. Широкової7,
С. Шкунаєва8 та інших. З’явилися також важливі дослідження з кельтської

1

James S. Op. cit. – P. 60-61.
Powell T. Celtowie: Tłum. z ang. – Warszawa: RTW, 1999. – 234 s. Перше видання 1958 р.
3
Chadwick N. K, Dillon M. The Celtic realms. – New York: New American Library, 1967. – 355
p.; Chadwick N. K. The Celts. – Harmondsworth: Penguin books Ltd, 1970. – 301 p.
4
Филип Я. Кельтская цивилизация и её наследие. Пер. с чешск. – Прага: Новые горизонты,
1961. – 215 с.
5
Росс А. Повседневная жизнь кельтов в языческую эпоху: Пер. с англ. – СПб.: Евразия, 2004.
– 288 с. Перше видання 1970 р.
6
Schlette F. Kelten zwischen Alesia und Pergamon – Leipzig, Jena, Berlin: Urania-Verlag, 1976. –
183 s.
7
Широкова Н. Древние кельты на рубеже старой и новой эры. – Л.: ЛГУ, 1989. – 224 с.
8
Шкунаев С. Община и общество западных кельтов. – М.: Наука, 1989. – 192 с.
2
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язичницької релігії та духовної культури Я. де Врієса1, Н. Чедвік2, С. Піггота3,
А. Ріса та Б. Ріса4, К.-Ж. Гюйонварха та Ф. Леру5.
У дещо узагальненому вигляді традиційна наукова концепція вивчення
кельтів виглядає таким чином. «Прабатьківщина» кельтів шляхом зіставлення
археологічних та лінгвістичних відомостей була локалізована в Центральній
Європі. Вважали, що у долині Середнього Рейну, північно-західних передгір’ях
Альп і на Верхньому Дунаї на початку І тис. до н. е. існувала спільнокельтська
мова, носіїв якої ототожнювали з культурою полів поховальних урн пізньої
бронзової доби6. За ранньої залізної доби протокельти утворили західну область
гальштатської археологічної культури. Вона, у свою чергу, трансформувалася в
латенську археологічну культуру, виникнення якої хронологічно збіглося з
появою кельтів на сторінках праць античних авторів. Географічно обмежена
«прабатьківщина» кельтів наприкінці V – у першій третині III ст. до н. е.
виплеснула на античний світ кілька хвиль мігрантів, які розійшлися в усіх
напрямках і заполонили величезні території від Ірландії до Малої Азії. Така
наукова концепція базувалася на інформації античних джерел і свідченнях
ономастики, які демонстрували повсюдне поширення кельтських топонімів на
великому географічному просторі. Згодом кельти були підкорені зовнішніми
ворогами, але їхні нащадки продовжували розвиватися на крайньому заході
Європи. Сучасні Ірландія, Шотландія, Уельс та континентальна Бретань, таким
чином, є спадкоємцями мови і культури стародавніх кельтів7.
Згідно з науковими уявленнями середини ХХ ст., усім європейським
кельтам був притаманний своєрідний «культурний пакет», який, окрім спільних
рис соціальної організації та релігійного життя (потужна військова
аристократія, організація жерців-друїдів, високий соціальний статус жінки
тощо) включав у себе латенський художній стиль, протоурбаністичні поселення
типу oppida, поховальний обряд тілопокладення, використання графітової
гончарної кераміки, специфічних типів металевої зброї, зокрема довгого меча
1

Vries J. de. Keltishe Religion / Jan de Vries. – Stuttgart: Kohlhammer, 1961. – 270 s.
Chadwick N. K. The Druids. – Cardiff: University of Wales Press, 1966. – ххіі + 119 p.
3
Piggott S. Druidzi: Tłum. z ang. – Warszawa: RTW, 2000. – 213 s. Перше видання 1968 р.
4
Рис А., Рис Б. Наследие кельтов. Древняя традиция в Ирландии и Уельсе: Пер. с англ. – М.:
Энигма, 1999. – 480 с.
5
Гюйонварх К.-Ж., Леру Ф. Кельтская цивилизация: Пер. с фр. – СПб, М.: Культурная
инициатива, 2001. – 271с.
6
Eska J.F., Evans D.E. Continental Celtic // Celtic Languages / Ed. by M.J. Ball. –
Oxford, 1993. – P. 26-63.
7
Megaw R., Megaw V. Celtic art: from the beginnings to the Book of Kells. – London, New York:
Thames and Hudson, 2001. – 312 p.
2
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та великого прямокутного чи овального щита, а також прикрас, особливо
певних типів фібул, браслетів та поясних ланцюгів. Будь-які відхилення від цієї
схеми, а саме відсутність її окремих елементів у тому чи іншому регіоні,
розглядали як вплив місцевого субстрату і наслідок змішання прибулих кельтів
з автохтонним населенням. В останній третині ХХ ст. картина кельтських
міграцій видавалася більш-менш зрозумілою, тому зусилля авторів тогочасних
досліджень були спрямовані на ще більш скрупульозний аналіз джерел, що
дозволяло уточнити окремі обставини переселень кельтів.
Класична концепція історії давніх кельтів викладена у переважній
більшості довідкових та науково-популярних видань1, а також на сторінках
узагальнювальних праць з історії Європи2. У завершеному вигляді вона
представлена в дослідженнях Баррі Канліффа3, Венцесласа Крюти4, Гельмута
Біркхана5. Положення цих праць відображають понад півтора століття розвитку
кельтології й становлять певний фундамент для поступу сучасних досліджень
історії та культури давніх кельтів. Проте, вже на початку 90-х рр. ХХ ст.
виникло розуміння того, що уніфікована в категоріях матеріальної та духовної
культури «кельтська Європа» – це значною мірою псевдонауковий міф,
створений націоналістичною історіографією ХІХ – початку ХХ ст. і згодом
використаний прихильниками ідеї об’єднаної Європи6. «Кельти не були
гомогенною групою людей, яких поєднувала єдина ідентичність або самоназва.
Також ми не можемо говорити про кельтську імперію чи навіть про
універсальну та ексклюзивну матеріальну культуру. Кельти мали багато
спільного у сфері соціальної організації, релігії та матеріальної культури, але
існувала також величезна варіативність», – зазначає британський археолог
С. Джеймс, у працях якого чітко простежується еволюція поглядів від спроби
оновлення традиційного сприйняття історії давніх кельтів до його повного
відкидання7.
Традиційний погляд на історію давніх кельтів залишав без відповідей
численні запитання. По-перше, уявлення про тотожність історичних кельтів та
носіїв латенської культури не витримувало жодної критики. Наприкінці 80-х рр.
1

Konstam A. Historical Atlas of the Celtic World. – L.: Mercury Books, 2003. – 192 p.
Дейвіс Н. Європа. Історія: Пер. з англ. – К.: Основи, 2000. – С. 102.
3
Cunliffe B. The Ancient Celts. – Harmondsworth: Penguin, 2000. – 360 p.
4
Kruta V. La grande storia dei Celti. La nascita, l’affermazione e la decadenza. – Roma: Newton
Compton editori, 2009. – 492 s.
5
Биркхан Г. Кельты: история и культура: Пер. с нем. – М.: Аграф, 2007. – 512 с.
6
Dietler M. Op. cit. – P. 584-605.
7
James S. Exploring the world of the Celts. – London, New York: Thames and Hudson, 1993. –
P. 9.
2
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ХХ ст. було вже очевидним, що кельтомовні спільноти Ірландії, Іберійського
півострова та, частково, Північної Італії розвивалися незалежно від
«латенських» кельтів. Водночас, надбання латенської культури засвоїли народи
Північної та Центральної Європи, які, принаймні здебільшого, кельтами не
були. По-друге, викликала сумніви правомірність застосування самого терміна
«кельти» стосовно народів та племен, які в давнину такої назви ніколи не
носили. Наприклад, «кельтське» населення Британії в античний період
ідентифікувалося виключно як «бритти», й не було жодних підстав уважати, що
ці бритти відчували бодай якусь спорідненість із галатами Малої Азії.
У такій ситуації цілком природно постало питання: а яку ж історичну
реальність ми маємо на увазі, говорячи про кельтів? «Прикметник «кельтський»
застосовували стосовно народів від Ірландії до Чехословаччини, від періоду
культури поховальних урн до сьогодення. Він має багато значень у різних
контекстах, причому деякі з них суперечать одне одному. Лінгвісти, соціальні
антропологи, археологи, історики, фольклористи та спортивні оглядачі – кожен
претендує на цей термін і використовує його у свій спосіб», – зазначають
етнологи Б. Арнольд і Д. Блер Гібсон1. Під кельтами можуть розуміти сьогодні
й баскетбольну команду з Бостона, і всіх французів у минулому й сьогоденні, і
носів сучасних гельських мов. «Сам термін “кельтський” ... виявляється
небезпечно широким. Певною мірою, його включення до такої кількості різних
дисциплін становить яскравий приклад “люмпенізації”, а також робить його
неадекватним для завдання точного опису різнорідних груп, до яких його
застосовують»2.
До ревізії традиційних поглядів на історію та культуру кельтів
спонукала й популяризація постмодерністської парадигми вивчення історії, що
ставила під сумнів саму об’єктивність історичного пізнання й змушувала
багатьох науковців переглядати підходи до вивчення проблем, які ще
нещодавно вважали розв’язаними або принаймні зрозумілими.
Упродовж останніх десятиліть з’явилася ціла низка праць, у яких кельтів
й кельтські міграції розглядали вже не як історичний факт, а швидше як
спекулятивну наукову конструкцію. Серед найбільш визначних представників
нового теоретико-методологічного підходу слід згадати Малколма Чепмена3,
1

Arnold B., Blair Gibson D. Beyond the mists: forging an ethnological approach to Celtic studies //
Celtic chiefdom, Celtic state: the evolution of complex social systems in Prehistoric Europe. –
Cambridge, 1998. – P. 2.
2
Ibid.
3
Chapman M. The Celts: the construction of a myth / M. Chapman – London: Palgrave
Macmillan, 1992. – 342 p.
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Саймона Джеймса1, Джона Колліса2, Майкла Морса3. Вони називають себе
«кельтоскептиками» й наполягають на тому, що стародавні кельти
континентальної Європи, так само як і «кельтськість» (Celticness) деяких
сучасних західноєвропейських народів, є лише результатом розумових вправ
інтелектуалів XVIII – початку ХХ ст., історіографічною конструкцією, яка, до
того ж, має чітку політичну спрямованість4.
Хоча праці кельтоскептиків більшою мірою стосуються історії ідей
модерної доби, а вістря їхньої критики спрямоване насамперед проти концепції
кельтської ідентичності сучасних ірландців, шотландців, валлійців та
бретонців, вихідним положенням праць дослідників цього напрямку є
заперечення факту існування стародавніх кельтів як цілісної спільноти.
Наприклад, С. Джеймс вважає, що слово «кельти» настільки перевантажене
історичним багажем і політичними викривленнями, що від нього слід
відмовитися хоча б із почуття поваги до минулого5.
Аргументи кельтоскептиків зводяться головним чином до ревізії
наявних у нашому розпорядженні джерел. Стверджується, що античні автори
під «кельтами» розуміли різнорідні племена північних варварів, на яких греки і
римляни екстраполювали власні етнічні стереотипи, а також релігійні й
філософські настанови. Насправді жодних «кельтів», у вигляді цілісного
етнічного утворення із загальним етнонімом і самосвідомістю, не існувало;
були лише племена й народи, які користувалися близькими діалектами, що
отримали сьогодні назву «кельтських». Так само й поширення латенської
культури не є показником міграцій кельтів, адже, по-перше, її ареал лише
частково збігається з територією поширення кельтських мов, а, по-друге, саме
поняття «латенська культура» є шаблоном, під який археологи ХІХ-ХХ століть
підігнали зовсім різні матеріальні комплекси, об’єднані самою лише модою на
певні типи й форми предметів.
Частина кельтоскептиків пропонує залишити термін «кельти» як
зручний інструмент для класифікації явищ, однак відмовитися від його
«позитивістського» змісту. Не варто, мовляв, шукати зв’язку терміну «кельти» з
певною історичною реальністю, адже кожна наукова дисципліна має своїх
1

James S. Op. cit.
Collis J. The Celts: origins, myth and inventions. – London: Tempus publishing, 2004. – 256 p.
3
Morse M. A. How the Celts came to Britain? Druids, ancient skulls and the birth of archaeology. –
London: Tempus publishing, 2005. – 240 p.
4
Див.: Казакевич Г. Стародавні кельти: історична реальність чи історіографічна конструкція?
// Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – Вип. 23. – К., 2007. – С. 142-148.
5
James S. Atlantic Celts. – P. 18.
2
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власних кельтів: для лінгвістів – це населення, яке спілкувалося кельтськими
мовами, для археологів – носії латенської культури, для істориків – це
войовничі племена, згадані у писемних джерелах1. Підхід, який пропонує
Раймунд Карл, є до певної міри компромісним. Однак виникає питання, у чому
тоді полягає користь від збереження в обігу терміну «кельти», якщо цей термін
не відображає жодних реалій минулого?
Р. Карл не заперечує необхідності зіставлення різних груп джерел у
кельтологічних дослідженнях. Навпаки, його велике монографічне
дослідження, присвячене соціальній організації давніх кельтів, базується на
зіставленні даних ранньосередньовічного Уельсу та Ірландії з археологічними
та писемними джерелами інформації щодо континентальних кельтів2.
Дослідник наголошує на поліморфному характері культури кельтів, яка в різних
регіонах виявлялася по-різному3. Це досить зважений методологічний підхід, з
яким можна в цілому погодитися.
Найбільш запеклі суперечки щодо кельтів розгорнулися на Британських
островах, де вони пов'язані з трансформаціями ідентичності сучасних
«кельтських» (ірландці, шотландці, валлійці) й «некельтських» (англійці)
народів4. Континентальний матеріал у цих суперечках використовували
переважно в ролі порівняльного та ілюстративного. Спробу застосувати
концепції британських кельтоскептиків до етнополітичних реалій Центральної
та Східної Європи останніх століть до н. е. становить праця Д. Джіно,
присвячена кельтським міграціям на Балканах5.
1

Karl R. The Celts from everywhere and nowhere. A re-evaluation of the origins of the Celts and
the emergence of the Celtic cultures // Celtic from the West. Alternative perspective from
archaeology, genetics, language and literature / B. W. Cunliffe, J. T. Koch (eds.). – Oxford, 2010. –
P. 39-64.
2
Karl R. Altkeltische Sozialstrukturen. – Budapest: Archaeolingua, 2006. – 609 s.
3
Karl R. Erwachen aus dem langen Schlaf der Theorie? Ansätze zu einer keltologischen
Wissenschaftstheorie // Keltologie heute. Themen und Fragestellungen. Studien und Texte zur
Keltologie 6 / E. Poppe (ed.) – Münster: Nodus Publikationen, 2004. – S. 291-303.
4
Досить гостра дискусія з цього приводу розгорнулася на сторінках журналу Antiquity
головним чином між прибічниками класичного підходу мистецтвознавцями Вінсентом та Рут
Мігоу з одного боку й «кельтоскептиками» Саймоном Джеймсом й Джоном Коллісом – з
іншого. Див.: Megaw J. V. S., Megaw M. R. Ancient Celts and modern ethnicity // Antiquity. –
1996. – Vol. 70. – P. 175-181; Collis J. Celtic myth // Antiquity. – 1997. – Vol. 71. – P. 195-201;
James S. Celts, Politics and motivation in archaeology // Antiquity. – 1998. – Vol. 72. – P. 200-209;
Megaw J. V. S., Megaw M. R. The mechanism of (Celtic) dreams?: a partial response to our critics //
Antiquity. – 1998. – Vol. 72. – P. 432-435.
5
Dzino D. The Celts in Illyricum – Whoever they May Be: the hybridization and Construction of
Identities in South-Eastern Europe in the Forth and Third centuries BC // Opuscula archaeological.
– 2007 (2008). – № 31. – P. 49-68.
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Усупереч традиційним уявленням про колонізацію Балкан кельтськими
племенами1, дослідник, зокрема, стверджує, що кельти, які напали на
Македонію і Грецію у 280/279 рр. до н. е., а згодом заснували малоазійську
Галатію, були здебільшого все тими самими автохтонними іллірійськими
племенами, яких греки через певні обставини почали сприймати як «кельтів»
або «галатів». Причини цієї метаморфози полягали в тому, що малочисельні
групи кельтських переселенців, які були носіями більш престижної мови й
культурних досягнень, мали кумулятивний ефект стосовно місцевих культур.
На думку Д. Джіно, процес «кельтизації» («латенізації») за характером
нагадував процеси «еллінізації» й «романізації» і не був наслідком переміщень
значних груп населення.
Концепція кельтоскептиків, з одного боку, приваблює новизною підходу
в дусі постмодерністського сприйняття історичного процесу, хоча деякі її
елементи не можуть не викликати асоціації з ідеями дифузіонізму та інших
досить неоднозначних наукових концепцій початку ХХ ст. Слід визнати, що
чимало з аргументів кельтоскептиків видаються слушними. Справді,
малоймовірним виглядає існування кельтської ідентичності від Ірландії до
Малої Азії, хоча б з огляду на рівень розвитку тогочасних комунікацій та
відсутність єдиного державного організму, який би міг цю ідентичність
підтримувати. Науковці дедалі частіше підкреслюють штучний характер таких
згадуваних в античних джерелах етнічних категорій, як «кельти», «германці»,
«скіфи» тощо. Як зазначає П. С. Уеллс, «ми не можемо просто прийняти
твердження про «варварські» народи та їхні ідентичності, які походять зі
свідчень грецьких та римських письменників. Ми повинні підходити до
збережених текстів не як до констатації об’єктивного факту, а як до культурно
конституйованих репрезентацій»2.
Вагомість внеску науковців згаданого напрямку у проблематику
вивчення стародавніх кельтів є безсумнівною. Насамперед вона полягає в більш
коректному ставленні до об’єкту дослідження – власне стародавніх кельтів, під
якими тепер прийнято розуміти спільноту давньоєвропейського населення,
об’єднану використанням близькоспоріднених мов або діалектів. Такий підхід
видається цілком правомірним, але він потребує певного уточнення. Очевидно,
що мова не була єдиним фактором, який визначав наявність кельтської
1

Petrova E. The Celts on the Balkan peninsula // Macedonian review. – 1995. – Vol. 25, № 1. – P.
30-55.
2
Wells P. S. Beyond Celts, Germans and Scythians / P. S. Wells– London: Duckworth Publishing,
2001. – P. 14.
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спільності. Різні, навіть досить віддалені одне від одного, племена стародавніх
кельтів мали спільні риси духовної культури, соціальної організації та
матеріального виробництва. Ми не можемо як абсолютизувати ці фактори,
вважаючи стародавніх кельтів певним етнокультурним монолітом, цілісним у
своїх проявах від Атлантики до Карпат, так і недооцінювати їх. Саме пошукам
збалансованого підходу до вивчення давніх кельтів присвячена значна частина
дослідження, яке пропонуємо увазі читача.
Окрему історіографічну проблему становить вивчення спадщини давніх
кельтів у Центральній та Південно-Східній Європі. Специфіка цієї теми
полягала в тому, що перебування кельтів на сході Європі знайшло дуже
фрагментарне висвітлення у працях греко-римських авторів1. Основну групу
джерел становили пам’ятки матеріальної культури, які вивчали майже
виключно археологи.
Про початок наукового дослідження проблеми кельтів у східній частині
Європи можна говорити лише з середини ХХ ст. Етапною подією стала
публікація фундаментального опрацювання пам’яток латенської культури
Богемії, здійсненого чеським дослідником Яном Філіпом2. Хоча згаданий
регіон в історико-культурному відношенні тяжів до ареалу західних кельтів,
робота Я. Філіпа стала потужним поштовхом до активізації кельтологічних
досліджень у країнах «соцтабору». У 60-80 рр. ХХ ст. з’явилася велика
кількість робіт польських, угорських, румунських, болгарських археологів,
присвячених пам’яткам латенської культури у Центральній та Східній Європі.
Чимало з них, як, наприклад, цікаві в багатьох аспектах праці Я. РозенПшеворської3, спиралися на застарілі історико-культурні концепції або системи
датування. Інші досі значною мірою зберігають наукову актуальність.
Особливо слід відзначити монографічні дослідження Й. Тодоровича4,
З. Возняка5, М. Домарадського6.
1

Див. огляд проблематики: Jerem E. Celts of Eastern Europe // The Celtic World. – London, New
York: Routledge, 1997. – P. 581-602.
2
Filip J. Keltové ve strĕdni Evropĕ. – Praha: Naklad. ČSAV, 1956. – 552 s.
3
Rosen-Przeworska J. Tradycje celtyckie w obrzędowośći Protosłowian. – Wrocław: Ossolineum,
1964. – 291 s.; Rosen-Przeworska J. Spadek po Celtach. – Wrocław: Ossolineum, Polskie
towarzystwo archeologiczne i numizmatyczne, 1979. – 156 s.
4
Todorovič J. Kelti u jugoistočnoj Evropi. – Beograd: Muzej grada Beograda, 1968. – 180 s.
5
Woźniak Z. Osadnictwo celtyckie w Polsce. – Wrocław, Warszawa, Kraków: Ossolineum, 1970. –
343 s.; Woźniak Z. Wschodnie pogranicze kultury lateńskiej. – Wrocław: Ossolineum, 1974. –
227 s.
6
Домарадски М. Келтите на Балканския полуостров IV – I в. пр. н. е. – София: Наука и
изкуство, 1984. – 175 с.
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Ураховуючи специфіку дисципліни, у працях археологів надано
перевагу дослідженню різних аспектів матеріальної культури й, водночас,
досить побіжно розглянуто питання, пов’язані із залученням кельтів до
етнокультурних процесів на сході Європи. У переважній більшості археологи
використовують класичний підхід до кельтів як етнічної групи, який
передбачає наявність певного кельтського (латенського) ядра у Центральній
Європі та кількох хвиль міграцій, у результаті яких кельти змішувалися з
автохтонним некельтським населенням, утворюючи т. зв. «кельтизовані»
(«латенізовані») культурні групи.
Лише останнім часом в археологічній літературі намітилася тенденція
до поглибленого вивчення механізмів міжетнічної взаємодії, акультурації
тощо. Слід відзначити внесок таких дослідників, як Й. Анастасов, М. Бабеш,
Я. Бузек, Л. Вагалінскі, М. М. Діждар, М. Гуштін, Ю. Емілов, М. Карвовскі,
А. Рустою, М. Олендзкі, П. Полеска, М. Рудніцкі, Н. Теодосієв тощо.
Сучасний рівень наукової розробки кельтської проблеми у Центральній та
Східній Європі репрезентований у кількох опублікованих нещодавно
колективних монографіях, за участі згаданих вище авторів1.
Значно меншою мірою інтерес до проблеми виявляють історикиантикознавці, хоча внесок деяких авторів важко переоцінити. Слід
насамперед згадати фундаментальне опрацювання писемної традиції про
експансію кельтів на Балканах К. Томашица2, ґрунтовні монографічні
дослідження рецепції кельтів в елліністичному світі Г. Добеша3 й
Е. Кістлера4, а також важливу комплексну працю, присвячену історії
малоазійської Галатії К. Штробеля5. Відзначимо й кілька присвячених темі
1

Celts on the Margin. Studies in European Cultural Interaction 7th Century BC – I Century AD,
Dedicated to Zenon Woźniak / Ed. by H. Dobrzanska, V. Megaw, P. Poleska. – Krakow, 2005. –
211 p.; The Eastern Celts. The Commmunities between the Alps and the Black Sea / Ed. M. Guštin.
Koper-Beograd: Univerza na Primorskim, 2011. – 285 p.; In Search of Celtic Tylis in Thrace (III C
BC). Proceedings of the Interdisciplinary Colloqium Arranged by the National Archaeological
Institute and Museum at Sofia and the Welsh Department, Aberystwyth University, Held at the
National Archaeological Institute and Museum, Sofia, 8 May 2010, / Ed. by L.F. Vagalinski. –
Sofia: NOUS Publishers, 2010. – 131 p.
2
Tomaschitz K. Die Wanderungen der Kelten in der antiken literarischen Überlieferung. – Wien:
Verl. der Österr. Akad. der Wiss., 2002. – 214 s.
3
Dobesch G. Das europäische “Barbaricum” und die Zone der Mediterrankultur. Ihre historische
Wechselwirkung und das Geschichtsbild des Posidonios – Wien: Holzhausen, 1995. – 119 s.
4
Kistler E. Funktionalisierte Keltenbilder: die Indienstnahme der Kelten zur fermittlung von
Normen und Werten in der Hellenistischen Welt. – Berlin: Antike, 2009. – 432 s.
5
Strobel K. Die Galater. Geschichte und Eigenart der keltischen Staatenbildung auf dem Boden des
hellenistischen Kleinasien. – Berlin: Akademie, 1996. – 269 s.; його ж. The Galatians in the
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східних кельтів цікавих розвідок О. Габелка1, не всі з яких, однак, є
опублікованими.
На особливу увагу заслуговують праці мовознавців, які досліджують
кельтську етнонімію й топонімію у східній частині Європи на основі грекоримської епіграфіки та писемних джерел. Ідеться насамперед про цілісне
дослідження всього масиву кельтської топонімії Європи, здійснене П. СімсУільямсом2, а також публікації О. Фалілеєва, які можна вважати етапними у
питанні вивчення лінгвістичної кельтизації Південно-Східної Європи3.
На жаль, тема східних кельтів не оминула впливу політикоідеологічних концепцій ХХ ст. Зокрема, для багатьох східноєвропейських
дослідників кельтська спадщина відігравала роль сполучної ланки їхніх
народів із західною цивілізацією. Зокрема, в Україні кельтську проблему
підіймали такі громадські діячі й науковці, як І. Вагилевич, Я. Головацький4,
А. Петрушевич5, М. Грушевський6. У 1920-і рр. теорію кельтського
походження Київської Русі сформулював С. Шелухін, громадськополітичний діяч доби Центральної Ради та УНР, який після поразки
визвольних змагань викладав в Українському вільному університеті в Празі7.
С. Шелухін намагався довести, що українці були нащадками кельтів, на
відміну від росіян, яких він розглядав переважно як нащадків фіноугорських та тюркських племен. Мабуть, через подібні обставини за
Roman Empire. Historical traditions and ethnic identity in Hellenistic and Roman Asia Minor //
Ethnic Constructs in Antiquity / Ed. by T. Derks and N. Roymans. Amsterdam, 2009. – P. 117-144.
1
Габелко О. Историческая интерпретация некоторых малоазийских надгробных стелл с
изображением батальных сцен // Antiquitas Aeterna. – 2006. – Вып. 2. – C. 96-111; Його ж.
«Экономика добычи» у галатов Восточной Европы и Малой Азии // Восточная Европа в
древности и средневековье. Экономические основы формирования государства в древности и
средневековье. XXV Чтения памяти В. Т. Пашуто и А. П. Новосельцева. Материалы
конференции. – Москва, 2013. – C. 52-57.
2
Sims-Williams P. Ancient Celtic place-names in Europe and Asia Minor. – Oxford, Boston: Blackwelll
Publishing, 2006. – 406 p.
3
Falileyev A. Celtic Dacia. Personal names, place-names and ethnic names of Celtic origin in Dacia
and Scythia Minor. – Aberystwyth: CMCS, 2007. – 182 p.; Фалилеев А. Selecta Celto-Balcanica. –
СПб.: Нестор-История, 2012. – 225 с.
4
Наулко В. Історико-етнографічне районування та етнографічні групи українського народу //
Культура і побут населення України. – К., 1993. – С. 28.
5
Королько А. Громадсько-політична та наукова діяльність Антона Петрушевича: Автореф.
дис... канд. і. наук. – Чернівці, 2002. – С. 14.
6
Потульницький В. Сергій Шелухін // Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 12. – К.,
2003. – С. 269-270.
7
Шелухін С. Звідкіля походить Русь. Теорія кельтського походження Київської Русі з
Франції. З орієнтовною картою. – Прага: «Слов’янський відділ» при друкарні A. Fišer,
Stašnice, 1929. – 128 с.
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радянських часів кельтські дослідження в УРСР щонайменше не
заохочувалися й власної кельтологічної школи або навіть окремих
дослідників історії, мови та культури кельтів в Україні у ХХ ст. взагалі не
було.
У міжвоєнний період під впливом ідей німецького археолога Густава
Коссіни територіальне поширення окремих археологічних культур почали
розглядати в контексті «життєвого простору» модерних націй. Саме тому
археологічні дослідження поступово набули геополітичного значення, й їх
почали використовувати, зокрема, для обґрунтування етнічних меж та
сучасних державних кордонів1.
Після Другої світової війни геополітичний характер ідеї
«кельтськості» дещо трансформувався. В атмосфері примирення колишніх
ворогів перед обличчям радянської загрози, ідея «кельтської Європи» стала
зручним концептом, який наочно демонстрував наявність у багатьох
розрізнених європейських країн спільного історичного минулого. Так, за
часів холодної війни, пам’ятки стародавніх кельтів почали розглядатися як
одна з ознак приналежності до західної цивілізації центральноєвропейських
країн «народної демократії», що перебували в зоні впливу СРСР, а також як
певне історико-генетичне обґрунтування ідеї об’єднаної Європи.
Цей підхід був чітко продемонстрований публікацією в 1976 р. одного
з номерів Кур’єру ЮНЕСКО, цілком присвяченого стародавнім кельтам.
Автори – а ними стали авторитетні європейські кельтологи – прямо
наголошували на спорідненості європейських народів, що мають спільну
кельтську спадщину: «Народи Європи, чи походять вони від іберів, римлян,
германців і англосаксів, угорців або слов’ян, навіть якщо вони про це вже
забули, несуть у собі етнічні елементи та частку культури, успадковану від
кельтів, і ці елементи, серед інших факторів минулого, можуть виявитися
ланками знову поверненої спорідненості (курсив мій – Г. К.)»2. Своєрідного
апогею ідея європейської єдності на кельтському ґрунті досягла в 1991 р.,
коли у Венеції відбулася грандіозна виставка під назвою I Celti («Кельти») за
участі більше 200 музеїв із усієї Європи, зокрема з України. Виставка, що
тривала з березня по грудень 1991 р., служила своєрідним прологом
підписання Маастрихтських угод про створення ЄС.
1

Popa C. N., Ó Ríagáin R. Archaeology and Nationalism in Europe: Two Case Studies from the
Northwestand Southeast of Europe // Archaeology and the (De)Construction of National and SupraNational Polities / C. N. Popa, R. Ó Ríagáin (eds.). – Cambridge, 2012. – P. 52-70.
2
Дюваль П.-М. Кельты: первое европейское сообщество // Курьер ЮНЕСКО. – 1976. – № 1. –
С. 6.
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Відповіддю радянської науки на подібні «зазіхання» стала тенденція
до применшення західного впливу на формування давнього населення
Східної Європи й поширення автохтоністських концепцій1. Як зазначає
Л. Залізняк, «відстоювання місцевого коріння стародавніх культур і народів
СРСР мало патріотичний підтекст, який нерідко виливався у твердження на
кшталт “наш радянський неандерталець найпрогресивніший неандерталець у
світі”»2. У багатьох наукових працях обстоювали думку, що населення
території, яка входила до складу СРСР, з давніх-давен мало спільну
історичну долю, спільне коріння та прагнення до об’єднання. Відповідно,
сформувався й неофіційний список «неблагонадійних» давніх народів,
перебування яких на теренах СРСР було небажаним. Найменше поталанило
готам та норманнам-варягам, репутація яких була заплямована нацистськими
ідеологами, але й давні кельти, як уособлення «ворожого Заходу», також не
отримали радянської «прописки».
Кельтські дослідження в СРСР здійснювали переважно на ниві
філології та антикознавства й майже виключно в наукових центрах Москви
та Ленінграду (суч. Санкт-Петербург). Однак із кінця 50-х рр. ХХ ст.
кельтська проблематика почала привертати увагу радянських археологів, які
досліджували ранньозалізну добу на території європейської частини СРСР.
Проблеми перебування кельтів на цих теренах піднімали переважно
археологи ленінградської школи – Ю. Кухаренко3, Д. Мачинський4 та
К. Каспарова5. Особливий внесок у її розроблення здійснив М. Щукін6 та

1

Аналогічні процеси спостерігалися також в історіографії країн «народної демократії», див.:
Gromnicki J. Krótka historia sporu o Celtów na ziemiach polskich //Z Otchłani Wieków. – 1976. –
№ 2. – S. 133-135.
2
Залізняк Л. Україногенеза в тумані міфології // Новітні міфи та фальшивки про походження
українців. – К., 2008. – С. 37.
3
Кухаренко Ю. Распространение латенских вещей на территории Восточной Европы //
Советская археология. – 1959. – № 1. – С. 31-51
4
Мачинский Д. Кельты на землях к востоку от Карпат // Кельты и кельтские языки. – М.,
1974. – С. 31-41.
5
Каспарова К. Роль Юго-Западных связей в процессе формирования зарубинецкой культуры
// Советская археология. – 1981. – № 2. – С. 57-79; Її ж. Об одном из возможных
компонентов зарубинецкого погребального обряда // Советская археология. – 1988. – № 1. –
С. 53-71.
6
Щукин М. На рубеже эр: Опыт историко-археологической реконструкции политических
событий III в. до н.э. – I в. н.э. в Восточной и Центральной Европе. – СПб.: Фарн, 1994. –
324 с.
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його учні, насамперед, В. Єременко1. Більшість із них вивчали зарубинецьку
та пшеворську археологічні культури, з якими так чи інакше пов’язували
ранні етапи історії слов’янства. Осільки зазначені культури перебували під
надзвичайно сильним впливом європейського латену, дослідники не могли
обійти увагою причини цього впливу.
З точки зору розуміння історичного процесу погляди М. Щукіна та
його учнів можна схарактеризувати як міграціоністські. Зміни археологічних
культур вони сприймали як масові переселення великих людських колективів
на далекі відстані, припускаючи існування хіатусів – періодів повного або
майже повного спустошення, коли величезні земельні обшири нібито
залишалися незаселеними. З теоретико-методологічної точки зору концепція
М. Щукіна виглядає суто дифузіоністською: дослідник поділяє давню
Європи на «сім світів» в інтерпретації яких важко не помітити впливу
популярної у першій половині ХХ ст. концепції «культурних кіл».
Описи цих «світів» ґрунтуються значною мірою на романтизованому
сприйнятті М. Щукіним давньої історії й виглядають дещо спрощенними.
Наприклад, дослідник обстоює поширену в ХІХ ст. народноетимологічну
версію виникнення назви «галли», яка пояснювала її походження лат. gallus,
‘півень’, і зазначає, що кельти справді любили все яскраве й були
надзвичайними хвальками. Прошарок жерців-друїдів він називає
«містичною організацією», яка являла собою дещо проміжне «між орденом
ієзуїтів, товариством масонів і КПРС нещодавнього минулого»2. Такий
«історичний імпресіонізм» у М. Щукіна сполучався з широкою ерудицією й
майстерним володінням археологічним матеріалом. М. Щукін обґрунтував
імовірний зв’язок латенізованих археологічних культур Східної Європи з
історичними бастарнами, що частково було прийнято навіть його
опонентами, а також зробив величезний внесок у розроблення хронології
латенської доби в регіоні та з’ясування культурно-історичної атрибуції
багатьох пам’яток.
Провідними опонентами міграціоністської «ленінградської» школи
виступали київські археологи В. Бідзіля та Є. Максимов, які були переконані
у майже виключно автохтонному походженні археологічних культур залізної
доби на українських землях, а вплив на них кельтів уважали
1

Еременко В. «Кельтская вуаль» и зарубинецкая культура. Опыт реконструкции
этнополитических процессов III-I вв. до н. э. в Центральной и Восточной Европе. – СПб.:
Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1997. – 232 с.
2
Щукин М. Зазнач. праця. – С. 16-17.

23

опосередковваним. Зокрема, у 1971 р. В. Бідзіля на сторінках своєї
монографії відкидав можливість перебування кельтів на будь-яких
українських землях, зокрема в Північному Причорномор’ї та на Закарпатті, а
також заперечував наявність безпосередніх контактів між кельтами і носіями
зарубинецької культури1.
Книга В. Бідзілі показова у багатьох відношеннях. Вона й досі
становить найбільш ґрунтовне опрацювання матеріалів латенської культури з
території України, але водночас містить багато суперечливих положень.
Зосереджуючи основну увагу на землях Закарпаття, В. Бідзіля приписував
локальний варіант латенської культури виключно автохтонним племенам, що
відчували на собі кельтський вплив. Помітним є прагнення автора
применшити роль у регіоні західних культур – кельтської та гето-дакійської.
Водночас, автор постійно наголошує на зв’язках місцевих племен із
українським лісостепом, а стосовно останніх століть до н. е. робить висновок
щодо наявності у їхньому складі слов’янського етнічного компоненту2.
Таким чином, основні положення праці В. Бідзілі узгоджувалися з
поширеною ідеологемою про спільну історичну долю всіх територій, що
входили до складу СРСР (або принаймні до європейської частини радянської
держави). Натомість були фактично проігноровані наявні вже на той момент
свідчення археологічних досліджень, які стосувалися поховального обряду,
керамічного виробництва, структур поселень та інших важливих
особливостей латенської культури Західної та Центральної Європи3.
Аналогічних поглядів дотримувалися також М. Брайчевський4 та
Є. Максимов5, які відкидали можливість перебування на території
колишнього СРСР кельтів, адже на цих теренах не було «класичних»
інгумаційних поховань зі зброєю та оппідумів, а натомість використовували
ліпну кераміку. Київські археологи, які схильні були пояснювати вплив
кельтів виключно модою й торговельними контактами, виявили себе значно
1

Бідзіля В. Історія культури Закарпаття на рубежі н. е. – К.: Наукова думка, 1971. – С. 163.
Там само. – С. 166.
3
Див. докладніше: Казакевич Г. Кельти на землях України (ІІІ-І ст. до н. е.) // Історичний
журнал. – 2006. – №4. – С. 22-31; його ж. Кельтський компонент в етнічних процесах на
території України // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 28. – С. 513.
4
Брайчевський М., Бідзіля В. Проблема кельтов в Северо-Восточном Прикарпатьи // AAC. –
1966. – T. VIII. Fasc. 1-2. – C. 57-62.
5
Максимов Є. Про перебування кельтів в Україні // Етнокультурні процеси в ПівденноСхідній Європі в І тисячолітті н. е.: Зб. наук. пр. – К., Львів, 1999. – С. 143-150.
2
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більшими кельтоскептиками, ніж сучасні британські дослідники. Хоча їхні
погляди, навпаки, ґрунтувалися на буквальному розумінні концепції
латенського «культурного пакету».
Фактично єдиним українським археологом, який в радянський час
припустив
перебування
кельтів
на
території
України,
була
Л. Крушельницька, яка на поч. 1960-х рр. дослідила унікальний для
Прикарпаття латенський комплекс біля с. Бовшів1. Вже в пострадянський час
з’явилися праці М. Трейстера2 та І. Бруяко3, автори яких припускали
перебування кельтів у Північному Причорномор’ї у ІІІ ст. до н. е. Також була
опублікована низка праць мовознавців О. Трубачова4, О. Стрижака5,
К. Тищенка6, у яких присутність кельтів на території Східної Європи
стверджувалася переважно на підставі аналізу сучасних гідронімів й
топонімів. Крім того, з’явилася величезна кількість аматорських праць з
кельтської тематики, аналіз яких, зі зрозумілих причин, виходить за межі
даного історіографічного огляду.
Упродовж останнього десятиліття була опублікована ціла низка
археологічних досліджень, у яких тією або іншою мірою розглянуто
проблему перебування кельтів на території Східної Європи та їхнього впливу
на місцеві культури. Автори цих праць – Й. Кобаль7, В. Котигорошко8,

1

Крушельницкая Л. Кельтський памятник в Верхнем Поднестровье // Краткие сообщения
института археологии. – 1965. – Вып. 105. – С. 119-122; Її ж. Латенская культура //
Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья: Энеолит, бронза и раннее железо /
Балагури Э. и др. – К., 1990. – С. 167-173.
2
Трейстер М. Кельти в Північному Причорномор'ї // Археологія. – 1992. – № 2. – С. 37-50;
Treister M. The Celts in the north Pontic area: a reassessment //Antiquity. – 1993. – Vol. 67, №
257. – P. 789-804.
3
Бруяко И. О событиях ІІІ в. до н. э. в Северо-Западном Причерноморье (четыре концепции
кризиса) // Вестник древней истории. – 1999. – № 3. – С. 76-91.
4
Трубачев О. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. –
М.: Наука, 1991. – 271 с.
5
Стрижак О. Кельти й Україна // Україна. Наука і культура. Щорічник. – 1989. – Вип. 23. –
С. 266-277; Його ж. Етнонімія Птолемеєвої Сарматії. У пошуках Русі. – К.: Наукова думка,
1991. – 224 с.
6
Тищенко К. Мовні контакти: свідки формування українців. – К.: Аквілон-Плюс, 2006. –
416 с.
7
Kobal J. Manche Probleme der La Tène Kultur des oberen Theißgebeites (Karpatoukraine) //
AAC. – 1996. – 33. – P. 139-184.
8
Котигорошко В. Верхнє Потисся в давнину. 1000000 років тому – Х сторіччя н.е. –
Ужгород: Карпати, 2008. – 432 с.
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Д. Козак1, С. Пачкова2, Р. Терпиловський3 та деякі інші, демонструють
намагання відійти від крайнощів міграціоністського та автохтоністського
підходів та дійти певної зваженої точки зору, яка враховувала внесок як
прибулого, так і автохтонного населення в етнокультурному розвитку
регіону в латенський та ранній римський час.
Водночас варто зауважити, що кельтологія в Україні наразі робить
лише перші кроки й досі малодослідженими залишаються численні наукові
проблеми в галузі археології, лінгвістики та етнології. Їхнє вирішення
можливе лише за допомогою міждисциплінарних досліджень. На думку
Б. Арнольд і Д. Блер Гібсон, звичні підходи археологів – створення
географічних і хронологічних моделей поширення тих чи інших предметів
матеріальної культури – не здатні розкрити сутність процесів культурної та
соціальної взаємодії. Подальший прогрес у розумінні кельтської Європи
можливий лише в результаті співробітництва науковців різних галузей й
застосування етнологічного підходу (ethnological approach)4.
Підсумовуючи, зазначимо, що наукове дослідження історії та
культури давніх кельтів, яке здійснюється понад півтора століття, на всіх
етапах свого розвитку зазнавало впливу політико-ідеологічних концепцій та
стереотипів, пов’язаних із висвітленням образу «чужого». Підвалини
сучасної рецепції кельтського минулого були закладені авторами грекоримської традиції, які вбачали в кельтах войовничі племена, що становлять
загрозу цивілізації5, але, водночас, не зіпсовані її деморалізуючим впливом.
Такий підхід визначив захоплення кельтами в популярній культурі та
використання їх образу в політичних доктринах нового та новітнього часу. У
багатьох європейських країнах давніх кельтів проголошували або славетними
предками сучасних націй та народів, або першими носіями ідеї об’єднаної
Європи.
До середини ХХ ст. була сформульована класична схема історії давніх
кельтів. Згідно з її положеннями, кельти становили цілісну етнічну групу,
об’єднану спільною мовою, соціальними та релігійними інститутами й
1

Козак Д. Проблема контактів давніх слов’ян та германців (поморсько-кльошова й
ясторфська культури на Волині) // Археологія. – 2013. – №1. – С. 76-84.
2
Пачкова С. Зарубинецкая культура и латенизированные культуры Европы. – К.: Б. в., 2006.
– 372 с.
3
Абашина Н., Козак Д., Синиця Є., Терпиловський Р. Давні слов’яни. Археологія та історія:
навчальний посібник. – К.: Стародавній світ, 2012. – 366 с.
4
Arnold B., Blair Gibson D. Op. cit. – P. 1.
5
Briggs L. T. Metus Gallicus: The Celts and Roman Human Sacrifice //The Ancient History
Bulletin. – 1997. – № 11. – P. 1-11.
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ототожнювану з носіями латенської археологічної культури. Нащадки давніх
кельтів продовжували мешкати на Британських островах. На рубежі ХХХХІ ст. ця концепція були поставлена під сумнів представниками напрямку
«кельтоскептиків», які звернули увагу на її численні внутрішні суперечності.
В сучасній історіографії під «кельтами» прийнято розуміти насамперед
носіїв кельтських діалектів, які не усвідомлювали спільного походження.
Їхній зв’язок із латенською археологічною культурою міг бути як прямим,
так і опосередкованим. Ревізія понять «кельти» і «латенська культура»
вимагає переосмислення наявних уявлень про участь кельтських племен в
етнокультурній історії Центральної та Південно-Східної Європи.
Кельтологічні дослідження мають понад півторастолітню історію. За
цей час науковий дискурс пережив і хвилі «кельтоманії», і вплив політикоідеологічних доктрин, і створення здавалося б, непорушної концепції
етногенезу давніх кельтів, і нищівну критику, яка змусила цю концепцію
переглядати. Одними з найбільш дискусійних питань у кельтології досі
залишаються етнічна ідентичність та міграції давніх кельтів на сході Європи.
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1.2 Джерельна база

Джерельна база дослідження представлена інформацією греко-римських
авторів про перебування кельтів та споріднених із кельтами племен на території
Балканського півострова, Північного Причорномор’я та прилеглих земель,
свідченнями античної іконографії щодо матеріальної й духовної культури,
археологічними матеріалами, насамперед комплексами та окремими
пам’ятками латенської археологічної культури, а до певної міри також
відомостями лінгвістики, фольклору й етнографії. Межі й особливості
застосування цих груп джерел обумовлені нижче.
У писемних джерелах східні кельти висвітлені фрагментарно. Грекоримські автори приділяли увагу майже виключно військовим походам кельтів,
які становили безпосередню загрозу елліністичним державам на Балканах та в
Малій Азії. Про соціальний устрій, світоглядні уявлення, культуру й побут
східних кельтів із писемних джерел майже нічого не відомо. Практично поза
увагою грецьких авторів залишилися племена кельтів на північ від Дунаю. Тим
не менше, корпус античних джерел є надзвичайно цінним, адже він ґрунтується
на свідченнях учасників контактів греко-римського світу з варварами й
відображає події, які не можуть бути реконструйовані за археологічними
джерелами.
Кельтська навала на Грецію та Македонію в першій третині ІІІ ст. до н.
е. найбільш докладно висвітлена у творах письменників римського часу Помпея
Трога й Павсанія. Перший з них жив за часів Августа й був за походженням
романізованим галлом. Ця обставина дає підстави деяким дослідникам
звинувачувати Помпея Трога в надмірній компліментарності стосовно кельтів1.
Водночас, цей автор, судячи з його твору, був типовим представником
інтелектуального прошарку часів ранньої імперії, і про його ймовірну
«галльську ідентичність» можна говорити лише досить умовно. Твір Помпея
Трога Historiae Philippicae у 44-х книгах становить нарис історії людства з
найдавніших часів, написаний на основі більш ранніх грецьких джерел
(імовірно, Клітарха й Тімагена). Твір зберігся лише у формі епітоми
(скорочення), здійсненої Марком Юніаном Юстином у ІІ ст. н. е.2

1

Dzino D. Op. cit. – P. 54-55.
Тут і далі використані тексти греко-римських писемних джерел, опубліковані у виданнях
серії Loeb Classical Library (Harvard University Press), якщо інше не обумовлено окремо.
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В іншому жанрі складений «Опис Еллади» Павсанія, грецького
письменника епохи Антонінів. Його краєзнавчий за характером твір має на меті
головним чином висвітлення пам’яток грецької культури (храмів, скульптур,
святилищ тощо). Десять книг його твору присвячені основним етнографічним
регіонам Греції, й в останній з них (кн. Х «Фокіда») міститься докладна
розповідь про оборону Еллади від варварів-кельтів. Інформація, яку передає
Павсаній, має значну історичну цінність, однак не можна не відзначити, що
автор, який належав до традиції періегеси (ностальгії за славетним минулим
Еллади), був схильний до перебільшення як самої кельтської загрози, так і
подвигів тих, хто їй протидіяв. Відомо, що Павсаній використав широке коло
грецьких джерел ІІІ-ІІ ст. до н. е., зокрема локальні традиції різних регіонів
Еллади1.
Значний масив інформації про кельтів на Балканах та в Малій Азії
міститься в «Загальній історії» Полібія (бл. 201-120 до н. е.) та «Історії Риму від
заснування міста» Тіта Лівія (59 р. до н. е. – 17 р. н. е.). Твори обох авторів є
також цінним джерелом інформації щодо бастарнів та їхньої військової
активності у Подунав’ї.
Полібій, який провів у Римі понад 15 років спочатку як грецький
заручник, а згодом як член «пулу» вищої римської аристократії, мав у своєму
розпорядженні величезну бібліотеку царя Персея, вивезену з Македонії Емілієм
Павлом2. На сторінках «Загальної історії», очевидно, знайшов віддзеркалення
власний досвід спілкування Полібія з представниками римської військової та
державної еліти. З сорока книг праці Полібія збереглося п’ять, у яких висвітлені
насамперед події політичної історії Римської держави з 242 по 146 рр. до н. е.
Полібій дуже докладно описує війни римлян із кельтськими племенами в
Північній Італії, приділяючи чимало уваги менталітету та звичаям кельтів,
деяким аспектам їхньої матеріальної культури та соціальної організації. У праці
Полібія також містяться численні згадки про війни кельтів із елліністичними
державами, про кельтських найманців у Східному Середземномор’ї тощо.
Римська історія Лівія охоплювала період із часу заснування міста в
753 р. до н. е. до 167 р. до н. е. Книги, у яких були висвітлені подальші події, не
збереглися. Лівій мало цікавився кельтською культурою, зосереджуючи
основну увагу на подіях політичної історії, зокрема на війнах, які вела з
кельтськими племенами молода Римська держава. Проте в його праці
1

Источниковедение Древней Греции (эпоха эллинизма) / Под ред. В. И. Кузищина. – М.:
Изд-во Моск. ун-та, 1982. – С. 115-116.
2
Там само. – С. 73.
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збереглися дуже цінні епізодичні згадки про звичаї кельтів, переказ кельтської
за походженням легенди про початок періоду міграцій, інформація про роль
кельтів у військово-політичних подіях на Балканах та в Малій Азії.
Інформація стосовно племен і народів Барарикуму міститься у творах
таких авторів, як Поліен, Діодор Сіцилійський, Мемнон, Аппіан, Плутарх тощо.
Їхні згадки мають фрагментарний характер, однак інколи вони істотно
доповнюють свідчення Павсанія, Трога, Полібія та Лівія.
Важливу, хоча не завжди однозначно зрозумілу інформацію містять
епіграфічні пам’ятки, які походять із античних міст-держав Балкан та
Причорномор’я. Виключну важливість у цьому відношенні має Декрет на честь
Протогена1, у якому згадана підготовка галатів до нападу на Ольвію. Документ
датується в межах другої половини ІІІ ст. до н. е. – початку ІІ ст. н. е., однак
точна дата його створення є предметом дискусій.
Певну цінність для нашого дослідження мають також твори Посидонія
та Юлія Цезаря. Хоча вказані автори майже не згадували у своїх творах східних
кельтів, їхні праці становлять надзвичайно цінне джерело, яке можна
використовувати, застосовуючи порівняльний метод. Річ у тім, що як
Посидоній, так і Цезар упродовж тривалого часу перебували в середовищі
кельтських племен Галлії й були добре знайомі з їхнім соціальним устроєм та
звичаями.
Посидоній (бл. 135-51 рр. до н. е.) – визначний представник стоїчної
філософії, уродженець сирійського міста Апамея. Упродовж життя Посидоній
багато подорожував, зокрема, наприкінці ІІ ст. до н. е., він здійснив подорож
углиб Галлії в супроводі грецьких торговців з Массилії. Враження від цієї
подорожі були підкріплені, ймовірно, свідченнями певних писемних джерел,
Посидоній записав у 23-й книзі своєї «Історії», що мала слугувати
продовженням праці Полібія. Великий етнографічний нарис слугував вступом
до опису римського завоювання Південної Галлії, яке остаточно завершилося в
121 р. до н. е. Фундаментальне дослідження цього фрагменту твору Посидонія
здійснено Дж. Т’єрні у 1960 р2. Критика твору Посидонія зосереджується
переважно на тому, що його виклад історії насичений моралізаторством у дусі
стоїчної філософії, а описи фактів і явищ пристосовані до поглядів Посидонія
1
Latyschev B. Inscriptiones antoque orae Septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae. –
Petropoli, 1885. – Vol. I. – P. 37-39 (№ 16) [давньогрецький оригінал]; P. 43-45 [російський
переклад].
2
Tierney J. The Celtic ethnography of Posidonius // Proceedings of the Royal Irish Academy. –
1960. – vol. 60, section C, № 5 – P. 189-275.
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на ідеальний суспільно-політичний лад, у якому провідну роль мають
відігравати філософи1.
У цілісному вигляді твір Посидонія не зберігся, однак його широко
цитують Страбон (бл. 63-21 рр. до н. е.), який був особисто знайомий із
Посидонієм, Діодор Сицилійський (бл. 60-30 рр. до н. е.), а також Афіней (бл.
200 р. н. е.).
Цінним джерелом інформації є також «Записки про галльську війну»
Юлія Цезаря, які становлять звіт римського полководця про бойові дії в Галлії.
Перші сім книг «Записок про галльську війну» охоплюють період 58-52 рр. до
н. е. і були написані самим Цезарем у 51 р. до н. е., коли війна ще не була
остаточно завершена. Восьма книга, присвячена останнім рокам війни, була
пізніше складена А. Гірцієм, одним із колишніх офіцерів Цезаря. «Записки»
написані у безпрецедентно короткий термін, лише за кілька місяців, що було
зумовлено напруженими політичними обставинами в Римі. Цезар був
змушений виправдовуватися за свої волюнтаристські дії в Галлії,
обґрунтовуючи їх дикістю й зрадливістю варварів, які становили загрозу
римьким союзникам і власне Риму, а також їхніми жорстокими звичаями й
незрозумілими традиціями, які варто викорінювати в ім’я цивілізації. Поява
цього пропагандистського твору мала сприяти підвищенню популярності
Цезаря й підготувати ґрунт для продовження його повноважень у Галлії до 48 р.
до н. е. Упередженість Цезаря2 у висвітленні подій та явищ, які він спостерігав
на власні очі в Галлії, не скасовує того факту, що римський полководець, з
висоти своєї поінформованості та компетентності у державних та військових
справах, залишив чимало цінної інформації про історію, культуру й географію
Барбарикуму.
У міру входження Балканського півострова та Східного
Середземномор’я в орбіту політичного впливу Римської імперії, увага античних
авторів переміщувалася все далі на північ та схід. У перші століття нашої ери
з’явилася ціла низка творів історичного, географічного та етнографічного
характеру, які більш або менш докладно описували світ варварських племен
Центральної та Східної Європи. За цими джерелами можна скласти уявлення
про фінальний період існування східних кельтів, а також про племена й народи,
які тією чи іншою мірою зазнали етнокультурного впливу кельтів.
1

Широкова Н. Идеализация варваров в античной литературной традиции // Античный полис:
Сб. статей. – Л.: ЛГУ, 1979. – С. 128.
2
Ферреро Г. Величие и падение Рима: Пер. с франц. – М.: Издание М. и С. Сабашниковых,
1916. – Т. 2. – С. 144-145.
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Особливе місце серед авторів періоду ранньої імперії належить
Корнелію Тациту (бл. 55 – бл. 120 рр.). У його творах «Історія», «Аннали» та
«Германія» міститься унікальний масив інформації про війни римлян із
германцями у Прирейнський землях, а також політичну історію, звичаї,
традиції й географічний розподіл племен європейського Барбарикуму. Крім
того, Тацит, який був зятем відомого римського полководця Юлія Агріколи,
залишив докладний опис римських військових кампаній у Британії.
Компетентність Корнелія Тацита не викликає жодних сумнівів. Він зробив
блискучу адміністративну кар’єру в Римі, займав посади квестора й претора в
період правління династії Флавіїв і мав доступ до всієї цивільної та військової
інформації, якою володів Рим. Упродовж 89-93 рр. Тацит займав високу
адміністративну посаду в одній з римських провінцій. Не виключено, що він
перебував у цей час на германському кордоні й був особисто знайомий з тим,
що відбувалося на віддаленій периферії імперії. Однак жодних прямих
підтверджень цьому немає1.
Сучасником Тацита був Гай Пліній Секунд (23 – 79 рр.), краще відомий
як Пліній Старший, автор «Природничої історії» – видатного
енциклопедичного твору епохи античності. Пліній був насамперед блискучим
компілятором, який для написання своєї праці використав відомості понад
чотирьох сотень авторів. Водночас, під час написання ІV книги твору,
присвяченої географії, Пліній використав власний досвід і спостереження,
отримані ним під час військової служби на германському кордоні на рубежі 4050-х рр. І ст. н. е. й прокураторства кількох римських провінцій, зокрема в
Іспанії2.
Важливим джерелом вивчення етнокультурної ситуації в Барбарикумі є
«Керівництво з географії» Клавдія Птолемея (бл. 90 – бл. 168 г.). Написаний у
першій половині ІІ ст. н. е. трактат містить тисячі топонімів та етнонімів, серед
яких чимала кількість має кельтське походження. І хоча їхня географічна
прив’язка цих свідчень не завжди точна, твір Клавдія Птолемея відображає
актуальну за його часів інформацію. Серед джерел, які використовував Клавдій
Птолемей, були праці його старшого сучасника Марина Тірського (бл. 70-135
рр. н.е.), а також римські географічні довідники, відомості торговців і
мандрівників.
1

Тронский И. Корнелий Тацит // Корнелий Тацит. Сочинения в 2-х т. – Т. 2. – Л.: Наука,
1969. – С. 209.
2
Syme R. Pliny the Procurator // Roman letters / E. Badian (ed.). Vol. 2. – Oxford, 1979. – P. 742773.
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Географічний трактат Клавдія Птолемея, який доповнюється
інформацією інших анттичних авторів та епіграфічних пам’яток, становить
основу корпусу ономастичних джерел. Чимало згаданих греко-римськими
письменниками в Центральній та Південно-Східній Європі етнонімів й
топонімів походять із кельтських мов1. У визначенні етнолінгвістичної
атрибуції тих або інших географічних та етнічних назв, зафіксованих в
античних джерелах, автор пропонованого дослідження спирається переважно
на розробки європейських топонімістів-кельтологів П. Сімс-Уільямса та
О. Фалілеєва. Помічено, що «у Східній Європі географічні назви кельтського
походження локалізуються групами, й нерідко ці анклави співпадають
територіально з ареалом поширення археологічних пам’яток, асоційованих із
кельтами»2. Очевидно, це спостереження підкріплене належною аргументацією,
дозволяє краще зрозуміти складний механізм кельтських міграцій, який
включав і переселення цілих племен, і пересування невеликих соціальних груп
(воїнів, ремісників, жінок), і поширення культурного впливу.
Хоча географічні та етнічні назви не обов’язково відображають мову,
якою спілкувалася більшість населення того чи іншого регіону у давнину, вони
є цінними свідченням соціального престижу певної мови. Однією з важливих
теоретико-методологічних настанов пропонованого дослідження є положення
про те, що поширення в певному регіоні топонімів, антропонімів та етнонімів
кельтського походження засвідчує принаймні часткове сприйняття соціальною
елітою певного регіону окремої кельтської лексики або мови кельтів у якості
lingua franca.
Незважаючи на те, що твори греко-римської історіографії досі
залишаються єдиним «живим» свідченням існування кельтів на території
Європи, до інформації античної традиції необхідно ставитися досить обережно.
Для античного світу кельти були уособленням агресивного навколишнього
світу, який становив постійну загрозу цивілізації й був готовий поглинути її.
Кельти в античній історіографії були осередком усіх можливих стереотипів,
пов’язаних із «образом чужого». Як зазначає австрійський дослідник Гельмут
1

Окрему групу ономастичних джерел становлять сучасні топоніми, які вперше зафіксовані
не раніше епохи середньовіччя. Межі їх використання у кельтологічних дослідженнях
обумовлені у розділі 5. У цілому ж, у даному дослідженні застосовано сформульований
О. Фалілеєвим підхід, згідно з яким тільки безпосередні свідчення давньокельтських мов,
тобто географічні назви й особові імена, зафіксовані в античних джерелах, принаймні
сьогодні, можуть бути використані в дослідженнях перебування давніх кельтів у ПівденноСхідній Європі. Див.: Фалилеев А. Selecta Celto-Balkanica. – С. 31.
2
Там само. – С. 214.
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Біркхан, описи античними авторами давніх кельтів нерідко нагадують
світоглядні кліше його власного суспільства щодо радянських солдатів під час
та після Другої світової війни1. Античні письменники заклали фундамент
образу кельта як «шляхетного дикуна»: недолугого, кровожерливого, але подитячому наївного й морально незіпсованого варвара, який так разюче
контрастує з освіченим, культурним, але хитрим і розбещеним елліном чи
римлянином. Твори Полібія, Цезаря, Страбона, Діодора Сіцилійського рясніють
описами жорстокості кельтських звичаїв, їхньої ненажерливості та пияцтва,
нестриманості та підступної непостійності. Особливо наголошували на
останньому: кельти, мовляв, настільки схильні сваритися між собою й
улаштовувати кровопролитні війни через дурниці, що нав’язати їм римську
владу варто було хоча б з міркувань гуманності. В описах боротьби греків та
римлян із північними варварами на кельтів екстраполювали міфологічні
сюжети боротьби олімпійських богів із гігантами й титанами2.
Боротьба з кельтами в елліністичний та римський періоди відігравали
виключно важливу роль у державній ідеології, що особливо яскраво виявилось
у творенні засобів монументальної пропаганди, як-от статуї «великих галлів»
або фризи храму Афіни в Пергамі3. Ці витвори мистецтва, а також численні
мініатюрні статуетки елліністичного часу, рел’єфи на надгробках та трофеях4
також становлять групу іконографічних джерел. Їхня цінність полягає в тому,
що грецькі та римські скульптори інколи з фотографічною точністю
зображували предмети одягу та озброєння кельтів, що підтверджують
археологічні знахідки. Водночас, для пам’яток елліністичної іконографії
притаманний певний схематизм, використання візуальних метафор та
гіперболізація образу кельтів. Тому кожен такий твір необхідно розглядати
окремо.
Загалом, для греко-римської історіографії було характерне дещо
спрощенне уявлення про навколишні варварські народи, які механічно
класифікували за «культурно-географічним» принципом. Питання про загалом
штучний характер згадуваних в античних джерелах етнічних категорій
1

Биркхан Г. Зазнач. праця. – С. 32.
Kistler E. Gigantisierte Kelten als Bösewichte: ein Feinbild der Griechen // Kelten-Einfälle an der
Donau. Akten des Vierten Symposiums Deutschsprachiger Keltologinnen und Keltologen:
Philologische – Historische – Archäologische Evidenzen / H. Birkhan (Hrsg.) – Wien, 2007. –
S. 347-360.
3
Bohn R. Altertümer von Pergamon. Bd. II.Berlin: Königliche museen zu Berlin, 1885. – 65 s.
4
Bieńkowski P. Les Celtes dans les arts mineurs Greco-Romaine. – Cracovie: Imprimerie de l’Univ.
des Jagellons, 1928. – 249 p.
2
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«кельти», «германці» та «скіфи» зараз піднімають все частіше. Як зазначає
П. С. Уеллс, «ми не можемо просто прийняти твердження про «варварські»
народи та їхні ідентичності, які походять зі свідчень грецьких та римських
письменників. Ми повинні підходити до збережених текстів не як до
констатації об’єктивного факту, але як до культурно конституйованих
репрезентацій»1.
Крім греко-римської, значну цінність має також власне кельтська
іконографія, образи якої відображають не тільки естетичні смаки, але й
релігійно-ідеологічні
уявлення
давніх
кельтів.
Важливою
рисою
образотворчого мистецтва латенської епохи є його цілісність: близькі за
характером антропоморфні або зооморфні зображення були поширені
практично на всій території Європи, заселеній кельтами2. Виявлення
стилістичних паралелей у різних частинах європейського Барбарикуму має
велике значення для дослідження зв’язків між окремими регіонами та
племенами.
Поглибити розуміння етнічних процесів у давнину здатні археологічні
джерела, які представлені матеріалами так званої латенської археологічної
культури. Ці матеріали поділяються на ранньо-, середньо- та пізньолатенські,
відповідно до загальноприйнятої хронології другої половини раннього
залізного віку. У 1902 р. П. Рейнеке запропонував поділити латенську культуру
на чотири фази: латен А, В, С й D. Ці періоди були виділені на основі аналізу
художніх особливостей пам’яток та еволюції у виробництві предметів
озброєння, прикрас та кераміки. Пізніше періодизацію П. Рейнеке неодноразово
вдосконалювали, з метою приведення її у відповідність до особливостей
латенської культури в кожному з регіонів кельтської Європи3. Однак принцип
поділу на чотири основні фази в цілому зберігається й до сьогодення4. Нині в
латенській археологічній культурі прийнято виділяти хронологічні фази: A1-2
(бл. 500-390 гг.) B1-2b (бл. 390-250 рр.) C1a-2 (бл. 250-120 рр.) D1-3 (120 г. до н. э. –
перші роки н. е.).
1

Wells P. S. Beyond Celts, Germans and Scythians. – London, 2001. – P. 14.
Див.: Green М. The Archeology of Religion in Pagan Celtic Europe // Celtica Helsengiensia:
Proceedings from a symposium on Celtic studies. – Helsinki: Societas scientarum Fennica, 1996. –
P. 21-37; її ж. The wheel as a cult-symbol in the Romano-Celtic world: With a special reference to
Gaul and Britain. – Bruxelles: Latomus, 1984. – 408 p.; її ж. Animals in Celtic life and myth. –
London, New York: Routledge, 1998. – xix + 283 p.; її ж. An archaeology of images. Iconology
and cosmology in Iron Age and Roman Europe. – London: Routledge, 2004. – 289 p.
3
Щукин М. На рубеже эр… С. 36-45.
4
Див.: Тиханова М. Кельтская проблема в современной археологии // Кельты и кельтские
языки. – М., 1974. – С. 5-13.
2
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Свого часу вважали, що специфіка пам’яток матеріальної культури у тих
чи інших регіонах визначалася етнічним поділом населення, а «окреме
суспільство минулого – народ як автономний соціально-історичний організм»
відповідало археологічній культурі як сукупності археологічних пам’яток,
включених у процес пізнання певного суспільства минулого1. Однак приклад
давніх кельтів, як буде показане нижче, доводить, що прямого й беззаперечного
ототожнення археологічних культур із певними етнічними спільнотами
давнини слід уникати.
Як справедливо зазначає С. Смирнов, археологічні культури є лише
«результатом логічних операцій з упорядкування та інтерпретації
археологічних джерел за певними, інтуїтивно обраними чи теоретично
доведеними правилами»2. Вони далеко не завжди є прямим відображенням
етносоціальних реалій минулого. «Якщо археологічній культурі надавати
онтологічного статусу, тобто ототожнювати її з феноменом колишньої
історичної дійсності, то це буде безпідставне перенесення у сферу історичного
минулого наших сучасних розумових вправ»3. Нині частина археологів
наголошує насамперед на поліетнічному характері більшості археологічних
культур4; інші наполягають на тому, що археологічні культури взагалі не
пов’язані з етнічністю, а натомість відображають індивідуальні та колективні
смаки, моду й стиль, поширені в тому чи іншому регіоні5.
В археології ХХ ст. зазвичай питання етнічності в давніх суспільствах
зводилося до виявлення сукупності «етнографічних ознак», до яких
зараховували
насамперед
традиції
виготовлення
ліпної
кераміки,
житлобудівництва та поховального обряду. Подібна схематизація призводила
до появи тверджень про те, що, мовляв, кремаційні поховання раннього
залізного віку можуть належати тільки германцям, а тілопокладення –
виключно кельтам6. Наразі в археологічній літературі намітились ознаки ревізії
такого підходу; утверджується бачення «етнографічних ознак» не як
1

Генинг В. Структура археологического познания (проблемы социально-исторического
исследования). – К.: Наукова думка, 1989. – С. 82.
2
Смирнов С. Археологічна культура: суперечливі моменти розробки проблеми // Археологія.
– 2003. – № 1. – С. 12.
3
Там само. – С. 13.
4
Толочко П. Археология и древняя история: в защиту исторического марксизма. – К.:
Академпериодика, 2007. – С. 79.
5
Shennan S. J. Introduction: archaeological approaches to cultural identity // Archaeological
approaches to cultural identity / Ed. S.J. Shennan. – New York: Routlledge, 1994. – P. 15-21.
6
Rolleston T. W. Myths and legends of the Celtic race. – London: CRW Publishing, 2004 (перше
вид. 1911). – P. 31.
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непорушних маркерів етнічності, а інструментів етнокультурної та екологічної
адаптації. Зокрема, Н. Гаврилюк переконливо продемонструвала, що поява
ліпного посуду серед матеріалів античних центрів Північного Причорномор’я
не може вважатися достатнім аргументом на користь наявності у цих центрах
представників негрецького населення1.
Особливо це стосується проблематики східноєвропейської залізної доби,
для якої характерна висока інтенсивність міжетнічних контактів. Видається
цілком слушним зауваження, яке висловлює М. Тодд у досліджені,
присвяченому давнім германцям. На його думку, в умовах змішання етносів, які
самі ще не встигли остаточно оформитися, археологічні відомості важко
інтерпретувати, а «спроби чітко пов’язати певні народи з визначеними
археологічними культурами є щонайменше дуже суб’єктивними, а у більшості
випадків – безплідними. Це, зокрема, стосується Східної Європи й західних
російських степів. Ці регіони становили котел, у якому століттями змішувалися
культури і народи. Будь-яка спроба відділити їх одне від одного пов’язана із
надзвичайними труднощами»2. Подібні погляди, але щодо усієї території
європейської Германії та Скіфії відображені у праці П. Уеллса. Основна теза
цієї роботи полягає в тому, що використовувані античними авторами етнічні
категорії «кельти», «германці», «скіфи» для маркування варварського
населення Центральної та Східної Європи є занадто умовними для того, щоб
прив’язувати їх до певних археологічних культур3.
Нині вважають встановленим, що кельтам не відповідала певна
уніфікована археологічна культура. Європейський латен насправді становив
певну сукупність ремісничих традицій, насамперед у галузі металургії та
металооброблення, а також художніх стилів, що змінювалися з часом.
Латенська культура поділялася на велику кількість локальних комплексів
(археологічних культур та культурних груп), які, у свою чергу, теж здебільшого
не були пов’язані з певними етнічними групами. Латенські традиції широко
запозичували некельтські народи, водночас, у цілій низці регіонів, де
проживання носіїв кельтських мов є доведеним за свідченнями лінгвістики, ці
традиції були практично не відомі4. Саме тому останнім часом у
1
Гаврилюк Н. Ліпна кераміка античних центрів Північного Причорномор’я як джерело для
вивчення етнічної та економічної історії // Археологія. – 2014. – № 4. – С. 48.
2
Todd M. The Early Germans. – London: Blackwell Publishing, 2004. – P. 27.
3
Wells P. S. Beyond Celts, Germans and Scythians. – London: Duckworth Publishing, 2001. –
176 p.
4
Казакевич Г. Кельти за межами «кельтського світу»: моделі етнокультурної взаємодії на
периферії латенської культури // Археологія. – 2007. – № 4. – С. 87-96.
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західноєвропейській історичній та археологічній літературі термін «латенська
культура» все частіше поступається місцем більш вузьким визначенням, таким
як «латенський стиль» або «латенське мистецтво».
Використані у пропонованому дослідженні археологічні матеріали з
території Чехії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, Хорватії,
Австрії, а також західноєвропейських країн опубліковані у працях археологів,
згаданих на сторінках попереднього підрозділу. Із самими предметами автор
ознайомився під час відвідування музейних установ Великої Британії, Ірландії,
Австрії, Польщі, Угорщини та Словаччини. Інформація про археологічні
матеріали з території України отримана з опублікованих джерел, а також із
музейних та архівних установ України. Зокрема, під час роботи над книгою
автор мав можливість опрацювати матеріали з фондів Національного музею
історії України (м. Київ), Ужгородського державного музею, Львівського музею
історії релігії, Білгород-Дністровського краєзнавчого музею, Одеського музею
нумізматики, Наукового архіву Інституту археології НАН України.
На території України накопичення археологічних пам’яток, тією чи
іншою мірою пов’язаних із кельтами, розпочинається в останні десятиліття ХІХ
ст. На Закарпатті упродовж 1860-х рр. – 1913 р. аматорські розкопки
проводилися відомим краєзнавцем та істориком Т. Легоцьким. Йому вдалося
відкрити й дослідити найбільшу на території України пам’ятку, пов’язану з
кельтами – поселення Галіш-Ловачка на околиці м. Мукачеве. Більшість
матеріалів була знайдена випадково, фіксація на місці не проводилася, або це
робилося лише частково, практично нічого не відомо про конструкцію жител і
т. д. Т. Легоцький вів інвентарні книги й каталоги знахідок, а також публікував
звіти про розкопки. Усі ці матеріали, написані угорською мовою, докладно
дослідив В. Бідзіля, який фактично ввів Галіш-Ловачку як цілісну пам’ятку до
наукового обігу1. Знайдені Т. Легоцьким латенські речі з 1945 р. зберігаються в
Ужгородському державному музеї. Вони становлять велику колекцію, яка
налічує понад тисячу металевих предметів. Деякі з цих речей у 1991 р.
експонувалися у на міжнародній виставці I Celti у Венеції й були опубліковані у
її каталозі, хоча, на жаль, без супровідного тексту2.
У другій половині ХХ ст. на території Закарпаття проводили
систематичні розкопки пам’яток латенської культури, результати яких дістали
відображення у працях В. Бідзілі, Й. Кобаля та В. Котигорошка. Водночас,
значна частина інформації, яку містить звітна документація археологічних
1
2

Бідзіля В. Зазнач. праця. – С. 30-38.
Les Celtes / Ed. S. Moscati. – P.: EDDL, 2001. – P. 415-417.
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експедицій, опублікована не була. Ці відомості, які зберігаються у фондах
Наукового архіву Інституту археології НАН України, широко використані в
нашому дослідженні.
На землях на схід від Карпат відомо лише кілька комплексів латенської
культури. Натомість тут широко представлені т. зв. латенські імпорти в
комплексах місцевих археологічних культур. Першу спробу каталогізувати цей
матеріал здійснив на початку ХХ століття О. Спіцин1, але до створеного ним
зведення потрапили майже виключно пам’ятки пшеворської культури з
території тодішнього Царства Польського. Каталоги «кельтських» пам’яток на
схід від Карпат у середині минулого століття опублікували Я. РозенПшеворська2 і Ю. Кухаренко3, однак вони спиралися на застарілі хронологічні
схеми й включали до своїх праць численні матеріали, які не стосуються
латенського періоду. Істотно уточнили загальну картину латенського впливу у
Східній Європі публікації Д. Мачинського4, З. Возняка5, М. Щукіна6.
Найбільш повну й сучасну систематизацію відомостей щодо латенских
знахідок у Східній Європі здійснив В. Єременко7. Треба віддати належне:
дослідник провів величезну евристичну роботу й вніс багато цінних уточнень
до хронології окремих пам’яток. Однак його праця не позбавлена й низки
істотних недоліків. Головним з них є штучний поділ латенських імпортів на
«ранні» й «пізні», що створює помилкове враження про переривання
надходження до регіону латенських предметів. Насправді, як буде
продемонстровано нижче, значна частина «ранніх» латенских імпортів
належить до перехідного періоду LT B2/C1, а більшість «пізніх» – до епохи
середнього латену. Намагаючись провести межу між власне латенскими
імпортами та їхніми місцевими наслідуваннями, В. Єременко, тим не менш,
включив до свого каталогу ранньолатенські рубчасті браслети й окремі типи
середньолатенських фібул, які є безсумнівно місцевими творами, але оминув
увагою, наприклад, знахідки предметів пізньолатенського озброєння і т.д. Крім
того, до його каталогу потрапила ціла низка предметів, або помилково
віднесених до латенської культури (наприклад, скіфські фігурки вепрів з
1

Спицын А.А. Памятники латенской культуры в России // Известия императорской
археологической комиссии. – 1904. – Вып. 12. – C. 78-86.
2
Rosen-Przeworska J. Zabytki celtyckie na ziemiach Polskich // Światowit. – 1948. – t. XIX. –
S. 179-322.
3
Кухаренко Ю.В. Зазнач. праця. – С. 31–51.
4
Мачинский Д.А. Зазнач. праця. – С. 31–41.
5
Woźniak Z. Wschodnie pogranicze… S. 138-165.
6
Щукин М.Б. На рубеже эр... – С. 96-101.
7
Еременко В.Е. Зазнач. праця. – С. 202–204; 206–209.
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Товстої Могили та Пастерського), або таких, які взагалі не мають стосунку до
неї (боспорські статуетки воїнів, шоломи типу Монтефортіно, римський
бронзовий посуд). Як наслідок, створені В. Єременко карти поширення
латенських імпортів на землях на схід від Карпат відображають предмет у дещо
викривленому вигляді. Фактично цю ж саму помилку нещодавно повторила
французька дослідниця Ж. Клер, в опрацюванні якої кількість так званих
«кельтських предметів» на території України виявилася сильно завищеною1.
Завершуючи огляд археологічних джерел, необхідно зазначити, що
недосконала система охорони пам’яток історії та культури України, а також
відносна доступність портативних металодетекторів в останні десятиліття
спричинили хвилю пограбування археологічної спадщини. Як результат, тисячі
цінних предметів минулого, контекст, а зазвичай і точне місцезнаходження
яких залишається невідомим, були втрачені для науки. Питання використання
знахідок «чорних археологів» у наукових дослідженнях є предметом дискусій.
Переважно вважають, що посилання на подібні знахідки не є етичним, хоча
деякі науковці здійснюють моніторинг сайтів «чорних археологів» і публікують
інформацію, яка на цих сайтах з’являється2. На наш погляд, дослідник повинен
ураховувати поточну ситуацію, хоч вона і є жахливою, не заплющуючи очі
навіть на нелегальні знахідки, якщо більш-менш точно відоме місце й
обставини їхнього знаходження. Зрештою, переважна більшість латенських
предметів, які були знайдені у Східній Європі у ХІХ – на початку ХХ ст.,
походять із матеріалів таких саме аматорських або грабіжницьких розкопок. У
будь-якому випадку, лише деякі предмети латенської культури з «чорних»
розкопок на території України здатні якимось чином відкорегувати наявні
наукові уявлення. Здебільшого ці знахідки є типологічно подібними до
аналогічних, але здійснених легально.
Для уточнення можливих контактів між давніми кельтами та
праслов’янами нами використані фольклорно-етнографічні джерела, зокрема
усні перекази українського населення Карпатського регіону, які мають паралелі
у релігійно-світоглядних уявленнях кельтських народів. Відомо, що значна
кількість збережених у народній традиції явищ заглиблюється корінням у
глибоку язичницьку давнину й чимало дослідників звертаються до неї з метою
1

Clerc J. Chronology and Characterization of Celtic Finds in Ukraine // Karwowski M., Droberjar
E. (eds.). Archaeologia Barbarzyńców 2008: powiazania i kontakty w świecie barbarzyńskim. –
Rzeszow: Mitel, 2009. – P. 71-76.
2
Корпус случайных археологических находок. Выпуск 1 / Бажан И.А. (сост.). – М.: Ваш
полиграфический центр, 2011. – 128 c.
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реконструювати давні релігійно-міфологічні уявлення1. Фольклорноетнографічні джерела активно використовують у дослідженнях духовної
культури фактично усіх давніх народів Європи. Після періоду певної
дослідницької зневаги, вони знову завойовують своє місце в історичному
дискурсі: «Звернення до фольклорних джерел стає все більшою необхідністю.
Спостерігається повернення (зрозуміло, на більш високому рівні) до традицій
російської науки ХІХ ст., коли поняття “археологія” містила в собі вивчення
давнини в усьому її обсязі, звернення ж до народної традиції вважали одним із
аспектів археологічної науки»2.
Кельти взяли участь у формуванні більшості сучасних європейських
народів, тому не дивно, що сліди кельтських мотивів та ремінісценцій можуть
бути репрезентовані у фольклорі та обрядовості багатьох етносів
континентальної Європи. Оскільки ці мотиви свого часу були привнесені
ззовні, їх можна ідентифікувати, відокремлюючи від основної бази, германської
чи слов’янської.
Деякі дослідники вже пішли цим шляхом3. Однак варто пам’ятати, що за
допомогою фольклору неможливо в повному обсязі реконструювати міфи та
обряди, що зникли кілька тисячоліть тому4. Крім того, більшість паралелей між
мотивами слов’янського фольклору, інформацією греко-римських авторів про
релігійні уявлення давніх кельтів і міфологемами ірландської чи валлійської
середньовічної традиції пояснюються їхньою генетичною близькістю й
походженням зі спільного індоєвропейського джерела. Тому в нашому
дослідженні фольклорно-етнографічні джерела використані обмежено й мають
переважно додатковий та ілюстративний характер. У якості прикладу
розглянуті деякі архаїчні фольклорні мотиви Закарпаття – регіону, де
зафіксоване перебування давніх кельтів упродовж кількох століть.
Не можна залишити без коментарів і популярні нині археогенетичні
джерела, що претендують на з’ясування обставин виникнення й етнічного
розвитку сучасних європейських народів. Археогенетичні дослідження, що
1

Див. напр.: Рыбаков Б. Язычество Древней Руси. – М.: София, Гелиос, 2001. – С. 711-712;
Мишанич С. Усна народна творчість // Культура і побут населення України. – К., 1993. –
С. 203.
2
Велецкая Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. – М.: София, 2003. –
С. 48.
3
Rosen-Przeworska J. Między baśnią a historią // Z Otchłani Wieków. – 1976. – № 2. – S. 85-93;
Rosen-Przeworska J. Tradycje celtyckie … – S. 245-250; Kotlarczyk J. Celtyckie święta i kopce
małopolskie // Z Otchłani Wieków. – 1979. – № 2. – S. 142-148.
4
Гюйонварх К.-Ж., Леру Ф. Зазнач. праця. – С. 36-37.
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активно проводять упродовж останніх десятиліть1, ґрунтуються на тому, що
людська Y-хромосома практично в незмінному вигляді передається з покоління
в покоління по батьківській лінії, а т. зв. мітохондріальна ДНК – по
материнській. Порівняння цих елементів геному, узятих у донорів із різних
людських популяцій, дає можливість з’ясовувати міжетнічні зв’язки предків
сучасного населення2. Проте, було б недалекоглядним уважати, що поділ
сучасного населення на гаплогрупи є точним віддзеркаленням етнічної історії в
давнину. Слід ураховувати, що, по-перше, населення сучасних європейських
країн є настільки гетерогенним, що створення адекватної вибірки зразків
генетичного матеріалу є неабиякою проблемою й може бути предметом
маніпуляцій. По-друге, результати генетичних досліджень не завжди мають
однозначне тлумачення. Наприклад, серед науковців немає згоди стосовно
генетичного складу населення Англії: одні дослідження показують, що англійці
майже не відрізняються від кельтомовного населення Британських островів3,
інші доводять наявність такої різниці4. По-третє, сучасний розподіл
європейського населення за гаплогрупами відображає передовсім розселення
людей у Європі за кам’яної доби. В епоху заліза до міграційних процесі, як
буде показано нижче, були залучені лише відносно невеликі групи населення.
Тому свідчення генетики не відображають процесів етнокультурних
трансформацій, поширення нових форм ідентичностей тощо.
Специфіка пропонованого дослідження полягає в тому, що воно має на
меті не тільки з’ясування місця й ролі східних кельтів в етнокультурних
процесах, але й формування наукових уявлень про них. З огляду на це в
дослідженні були використані історіографічні джерела. До них зараховуємо
насамперед опубліковані наукові праці, які відображають стан наукового
розроблення проблеми. Під час роботи над книгою були використані архівні
матеріали фонду 3695. «Шелухін Сергій Павлович (1864-1938)» Центрального
державного архіву вищих органів влади та управління України у м. Києві, які
1

Cavalli-Sforza L., Menozzi P., Piazza A. The history and geography of human genes. – Princeton:
Princeton University Press, 1994. – 428 p.; Archaeogenetics: DNA and the population prehistory of
Europe. – Cambridge: Cambridge University Press, McDonald Institute, 2000. – 350 p.
2
Renfrew C. From molecular genetics to archaeogenetics // Proceedings of the National Academy
of Sciences. – 2001. – Vol. 98. № 9. – P. 4830.
3
Capelli C., Redhead N., Abernethy J. K. et al. A Y Chromosome Census of the British Isles //
Current Biology. – 2003. – Vol 13, № 27. – P. 979-984.
4
Weale M. E. et al. Y Chromosome Evidence for Anglo-Saxon Mass Migration // Molecular
Biology and Evolution. – 2002. – № 19. – P. 1008-1021; Thomas M. G. et al. Evidence for an
apartheid-like social structure in early Anglo-Saxon England // Proceedings of the Royal Society B:
Biological Sciences. – 2006. – Vol. 273, № 1601. – P. 2651-2657.
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проливають світло на обставини появи кельтської теорії походження Київської
Русі.
Таким чином, джерельна база дослідження охоплює свідчення античної
писемної традиції, ономастики та іконографії, археологічні матеріали, а також
історіографічні та фольклорно-етнографічні джерела. Установлено, що
джерельна база дослідження давніх кельтів має передбачати певну ієрархію.
Найбільш надійними та релевантними є свідчення греко-римських писемних
джерел та іконографії, а також археологічні матеріали. Їхнє використання
вимагає застосування міждисциплінарного підходу1 й залучення широкого
комплексу методів історичної науки та спеціалізованого методологічного
інструментарію, який є у розпорядженні етнології.
Усі інші групи джерел, включаючи сучасні географічні назви,
фольклорну традицію, свідчення археогенетичних досліджень, можна
використовувати лише як додаткові з огляду на порівняно пізній час їхньої
документальної фіксації. Греко-римські джерела, які містять цінну інформацію
щодо міграцій та політичної історії окремих груп кельтів, а також
кельтомовних топонімів та етнонімів, можуть бути використані з урахуванням
ідеологічних настанов античних авторів, їхньої схильності до схематизації та
поверховості у висвітленні племен і народів Барбарикуму. Враховуючи
мінливість матеріальної культури кельтів, під час аналізу археологічних джерел
необхідно відмовитися, з одного боку, від прямого ототожнення кельтів з
латенським «культурним пакетом» (тілопокладення, гончарна кераміка,
поселення-оппідуми), а з іншого – від некритичного зарахування до
«кельтських імпортів» цілих категорій речей, які до кельтів безпосереднього
стосунку не мали.

1

Kazakevich G. Correlating Archaeological and Linguistic Hypothesis: a Case Study of the Celts in
the North Pontic Area // BAR International Series. – Vol. 2555. – Oxford, 2013. – P. 71-76.
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1.3 Етнологічний підхід до вивчення давніх спільнот

Вивчення етнічних спільнот епохи античності неминуче наражається на
цілу низку труднощів методологічного характеру. Вони пов’язані з тим, що ми
зазвичай не знаємо, яку роль відігравала етнічна ідентичність у свідомості
давнього населення, а також – чи існувала взагалі у давніх спільнот якась
форма самоідентифікації, відмінна від уявлення про належність до певної родоплемінної групи. Наші уявлення про давні етноси ґрунтуються переважно на
свідченнях греко-римської історіографії, з усіма притаманними їй стереотипами
й схильністю до спрощення та схематизації етнічних явищ. Можна погодитися
з Н. Гаврилюк, яка зазначає, що «історику доводиться реконструювати
уявлення інформатора про етнос, про який він, інформатор, повідомляє»1. Тим
не менше, ми не поділяємо скепсису щодо здатності методів етнології
простежити етногенетичні процеси у давнину. Навпаки, саме застосування
міждисциплінарного за своєю природою етнологічного підходу може пролити
додаткове світло на проблему етнічності у давнину2.
Проблему походження та ранніх етапів існування етнічних спільнот за
останні півстоліття вирішують переважно на основі двох протилежних
методологічних підходів, у межах яких існує й розвивається низка
взаємопов’язаних наукових концепцій. Перший з них – примордіалістський або
переніалістський – базується на уявленні про давній та об’єктивний характер
етнічних спільнот, що зароджуються як племена або етноси, проходять стадію
домодерних націй, на основі яких формуються сучасні політичні нації.
Прихильники другого підходу, який отримав назву конструктивістського або
інструменталістського, стверджують, що етнічна група з’являється лише тоді,
коли її членів починає об’єднувати почуття групової належності, етнічна
(національна) ідентичність.
Примордіалістський підхід корінням сягає греко-римської історіографії,
представники якої розрізняли етнічні групи за так званими об’єктивними
характеристиками – зовнішнім виглядом, мовою, способом господарювання,
військовими традиціями тощо. В епоху романтизму та розбудови nation était у
Європі до цих об’єктивних характеристик додалася ще одна – «народний дух»
1

Гаврилюк Н. Экономика Степной Скифии VI - III вв. до н.э. / Науч. ред. Б. Шрамко. – 2-е
изд. – К.: Видавець Олег Філюк, 2013. – С. 234.
2
Капелюшний В., Казакевич Г. Етнічні спільноти та ідентичності в Європі епохи античності та
раннього середньовіччя //Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології.
Збірник наукових праць. – К., 2011. – С. 270-291.
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як сукупність психологічних властивостей, етичних норм та естетичних
цінностей, унікальна для кожного окремого етнічного утворення. Об’єктивні
характеристики розглядалися як такі, що діють примусово й не залежать від
волі окремих індивідів. Виникла тенденція до подавнення сучасних
європейських народів, пошуків їхніх далеких пращурів, яким нібито були
притаманні ті самі об’єктивні мовно-культурні відмінності.
Погляду на етнічну групу як на сталу соціальну одиницю, яка від інших
аналогічних одиниць відрізняється мовно-культурними та психологічними
характеристиками, дотримувалася переважна більшість науковців та
публіцистів ХІХ – першої чверті ХХ ст. Ця тенденція виразно простежується й
в українській історичній та етнологічній науці даного періоду1. Оскільки
заснований на «об’єктивних ознаках» етнічності примордіалістський підхід
залишався панівним у європейських наукових колах, на його основі було
побудовано й марксистське визначення нації як групи об’єднаної спільністю
мови, території, економічного життя, психічного складу й культури2. Саме це
визначення стало основою радянської теорії етносу з позицій якої в СРСР
вивчали усі прояви етнічного буття від найдавніших часів до сучасності.
Завершеного вигляду положення радянської теорії етносу набули у
працях академіка Ю. Бромлея. Під етносом дослідник розумів сукупність
людей, що історично склалася на певній території, яка має відносно стабільні
особливості мови, культури та психіки, а також усвідомлення своєї єдності й
відмінності від інших подібних утворень (самосвідомість), зафіксоване у
самоназві (етнонімі). Важливо відзначити, що етнічну самосвідомість
Ю. Бромлей розглядав як необхідну передумову для існування етносу, адже
«етнос являє собою тільки ту сукупність людей, яка усвідомлює себе як таку,
відрізняючи себе від інших аналогічних спільнот». Самосвідомість ніби
фокусує уявлення про спільність походження та історичну долю людей, які
складають етнос. Така етнічна самосвідомість, яка сформувалася в ході
етногенезу, фактично виступає не тільки як найважливіший визначник етнічної
приналежності, але й як сила, яка об'єднує членів етносу і протиставляє їх
іншим етносам3. Ю. Бромлей визнавав, що усвідомлення своєї належності до
певної групи може бути властивим не усій спільноті загалом, а лише окремим її
1

Капелюшний В., Казакевич Г., Чернищук Н. Українська етнологія у європейському
контексті (друга половина ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2013. – С.
72-85.
2
Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. – К.: Либідь, 1999. – С. 45.
3
Бромлей Ю. Этносоциальные процессы: теория, история, современность – М.: Наука, 1987.
– С. 13-14.
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частинам або окремим особистостям. На його думку, усвідомлення етнічної
спільності може бути виражене у концентрованій формі окремими її
представниками, а це у свою чергу дає підстави вважати, що для визнання
факту існування етносу як такого не обов'язково, щоб усі його члени мали
відповідну етнічну самосвідомість. Цілком достатньо «концентрованого»
вираження цієї самосвідомості1. Велика увага, яку Ю. Бромлей приділяв
питанню етнічної ідентичності, засвідчує, що його погляди на проблему
етнічності не були аж надто консервативними. Навпаки, вони багато в чому
збігаються із сучасними теоретичними підходами.
Ю. Бромлей виділяв поняття етнос у вузькому та широкому сенсі. Для
визначення першого він ввів термін «етнікос» – сукупність осіб однієї етнічної
належності. Етнос у широкому сенсі, або етносоціальний організм, має
відносну самостійність (територію, певні функції самоврядування й
самоуправління) й синтезує, таким чином, етнічні та соціальні функції.
Етносоціальний організм може збігатися з розміщенням етносу, включати у
себе лише частину етносу, а інколи етнос може мати одразу два соціальні
організми. У складі етносу можуть існувати субетноси та етнографічні групи
(різниця між ними полягає у наявності або відсутності власної групової
ідентичності). У свою чергу, кілька етносів можуть утворювати метаетнічну
спільність.
Виникнення етносу є результатом етногенезу, тривалого історичного
процесу. Ю. Бромлей був змушений відштовхуватися від марксистського
стадіальному баченні формування етносу, за яким спільнота, відповідно до
розвитку продуктивних сил та наявної соціально-економічної формації,
зароджувалась у вигляді сукупності племен, які згодом об’єднувалися в
народність, що у свою чергу могла перетворитися на націю. Однак дослідника
не задовольняла така спрощена схема. Він розробив складну теорію «етнічних
процесів», які поділяються на еволюційні й трансформаційні 2.
Якщо не брати до уваги доволі неоднозначну «соціобіологічну» теорію
пасіонарного етногенезу Л. Гумільова, можна сказати, що радянські дослідники
не мали альтернатив теоретичним розробленням Ю. Бромлея. Лише наприкінці
1980-х рр. з’явилися публікації, які поставили під сумнів об’єктивний характер
існування етнічних спільнот. Вони породили жорстку методологічну дискусію
на сторінках часопису «Этнографическое обозрение», яка спричинила
1

Бромлей Ю. Очерки теории этноса – М.: Наука, 1983. – С. 176-177.
Бромлей Ю. Очерки… С. 274-294; вперше термін «етнічні процеси уведено до наукового
вжитку Н. Марром у 1920-ті рр.
2
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поступовий відхід від концепції етнічності Ю. Бромлея в російській науці.
Однак примордіалістська концепція зберегла значну частину прихильників. До
останніх належить, наприклад, С. Рибаков, який розробляє майже метафізичну
концепцію «етнічної субстанції»1.
У західних країнах примордіалістський підхід також продовжує
розвиватися, зокрема у працях Е. Сміта. Британський етнолог і соціолог
визначає етнос як тип культурної спільноти, що надає великої ваги міфові про
походження та історичній пам’яті й відрізняється від інших аналогічних
спільнот однією або кількома культурними особливостями: релігією, звичаями,
мовою, інституціями. Атрибутами етнічної спільноти є групова власна назва,
міф про спільних предків, спільна історична пам’ять, один або більше
диференційних елементів спільної культури, зв’язок із конкретним «рідним
краєм», почуття солідарності у значної частини населення. Посилення або
ослаблення значення кожного з цих атрибутів для членів спільноти прямо
пов’язане зі ступенем єдності та самоусвідомлення членів спільноти. Коли
кілька атрибутів поєднуються й набирають більшої ваги й сили, зростає
почуття етнічної ідентичності, а з ним і почуття етнічної спільноти. І навпаки,
коли кожен із цих атрибутів слабне й занепадає, зникає й почуття етнічної
належності, а звідси й сама етнічна спільнота розпадається або поглинається2.
Погляди Е. Сміта набули широкої популярності на пострадянському
просторі, зокрема й в Україні. Це було обумовлено не в останню чергу тим, що
концепція британського дослідника забезпечувала «м’який перехід» від
застарілої радянської теорії етносу до більш сучасних західних розроблень.
Саме від методологічних підходів Е. Сміта відштовхується В. Євтух, якого
можна визнати провідним теоретиком етносоціологічних досліджень у сучасній
Україні. В. Євтух визначає етнос як «особливий вид спільності людей, яка
утворилася історично і є особливою формою їхнього колективного існування».
До основних якісних характеристик етносу В. Євтух відносить мову,
специфічні елементи матеріальної та духовної культури (звичаї, обряди, норми
поведінки), релігію, самосвідомість. При цьому дослідник віддає належне
традиціям радянської теорії етносу, зазначаючи, що етнос як спільнота
формується й розвивається об’єктивним історичним шляхом, незалежно від
волі окремих людей, що до неї входять. Головною умовою виникнення етносу є
мова та територія, етнос здатний до стійкого багатовікового існування за
1

Рыбаков С. Судьбы теории этноса. Памяти Ю. В. Бромлея // Этнографическое обозрение. –
2001. – № 1. – С. 14-17.
2
Сміт Е. Національна ідентичність: Пер. з англ. – К.: Основи, 1994. – С. 29-30.
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рахунок самовідтворення, а основними формами його існування є плем’я,
народність, нація1.
Водночас, у західних академічних колах значно більшої популярності
набув конструктивістський підхід до вивчення етнічних явищ. Притаманними
йому ознаками є відсутність розвиненого понятійно-категоріального апарату
для визначення етнічних явищ. Поняття «етногенез» відсутнє взагалі (до нього
прирівнюється процес формування етнічної ідентичності), замість терміна
«етнос», який вимагає чіткого визначення, використовують розпливчасті назви
на кшталт «етнічні групи» (ethnic groups), «етнії» (фр. ethnie) або навіть
«сутності» (entities, в етнічному розумінні). Етнічну групу розглядають як
культурно та соціально обумовлену конструкцію, єдиною визначальною
характеристикою якої вважають етнічну ідентичність – самоусвідомлення
індивідом приналежності до групи. Вона, у свою чергу, має низку
особливостей. Етнічну ідентичність не можна чітко окреслити, визначити або
описати. Вона не є статичною субстанцією, яку люди мають, навпаки етнічні
ідентичності постійно змінюються. Люди взагалі можуть не мати етнічної
ідентичності, а якщо вони її мають, то для одних вона може бути важливішою
ніж для інших. Відчуття приналежності до етносу існує для підкреслення
відмінності від інших, а не подібності всередині групи. Етнічні ідентичності є
множинними та ієрархічно організованими. Говорити про етнічну спільноту
можна лише тоді, коли з’являється етнічна ідентичність; спільність культури,
мови, релігії та соціальних інститутів не має великого значення2.
Засновником конструктивістського підходу до етнічних явищ вважають
Фредріка Барта, основні теоретичні підходи якого сформульовані у програмній
передмові до збірника «Етнічні групи й кордони». За Ф. Бартом, етнічна група є
формою соціальної організації, головною ознакою якої є приписування
ідентичності собі та приписування її іншим3. «Об’єктивні» ознаки, за якими
розрізняють етнічні групи, а саме культурно-побутові особливості, ціннісні
орієнтації, норми й стандарти моралі, насправді не є об’єктивними: ті самі
ознаки в різних суспільствах можуть або розглядати як такі, що відрізняють
групу від інших, або на них узагалі можуть не звертати увагу. «Вони можуть
мати винятковий вплив на поведінку, а можуть не мати; вони можуть
поширюватися на всі сфери соціальної діяльності, а можуть бути релевантні в
1
Євтух В., Трощинський В., Галушко К. та ін. Етносоціологія: терміни та поняття:
Навчальний посібник – К.: Видавництво УАННП «Фенікс», 2003. – С. 32.
2
James S. Op. cit. – P. 67-77.
3
Barth F. Introduction // Ethnic groups and boundaries. The social organization of culture
difference / Barth F. (ed.). – Boston: Little Brown, 1969. – P. 13.
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окремих її секторах». Стабільність етнічної групи визначається тільки її
межами, тобто протиставленням тих, хто входить до етнічної групи, тим, хто до
неї не входить. Діагностичну роль для визначення етнічної належності
відіграють тільки соціально релевантні фактори, а не «об’єктивні» відмінності:
якщо особа, попри будь-які відмінності в зовнішньому вигляді чи в поведінці,
зараховує себе до певної етнічної групи, вона хоче, щоб її поведінку оцінювали
й інтерпретували як поведінку члена цієї групи. Тим не менш, зазначає Ф. Барт,
етнічні групи зберігаються як значущі одиниці лише тому, що існують
відмінності в поведінці, тобто постійні культурні відмінності1. Іншими словами,
навіть для конструктивістського підходу наявність культурних відмінностей
залишається значущою, адже саме на основі цих відмінностей фактично
формується етнічна ідентичність – етнічна група.
Сучасний стан конструктивістської парадигми представлено у
монографії В. Тишкова. У стислому вигляді основні теоретичні настанови,
викладені у цій праці, виглядають таким чином.
- Етнічні групи та їхні характеристики є результатом історичних,
економічних та політичних обставин і ситуативних впливів.
- Членство в етнічній групі залежить від самовизначення. Тільки після
того, як індивіди почнуть поділяти спільні уявлення про те, що собою являє
етнічна група, або вони вписані в межі цих уявлень зовнішніми обставинами,
вони починають діяти згідно з цими уявленнями, а етнічність набуває
організованих та інституціолізованих відмінностей.
- Первинну значущість мають лише ті ознаки культури, які
використовують для маркування відмінностей і групових меж, а не уявлення
фахівців про те, що є «традиційним» для тієї чи іншої групи.
- Ключову роль у конструюванні етнічної ідентичності має політика
етнічного підприємництва, тобто мобілізація членів етнічної групи на
колективні дії з боку лідерів, які переслідують політичні цілі, а не виражають
культурну ідеологію групи чи «волю народу»2.
У галузі дослідження античної історії вістря критики конструктивізму
спрямоване проти збірних назв на кшталт «кельти», «германці», «скіфи»,
«слов’яни», які широко використовували античні та ранньосередньовічні
автори на підставі близькості мовно-культурних ознак певних груп племен.
Наприклад, Ф. Кюрта стверджує, що етнонім «слов’яни» був створений
1
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візантійськими інтелектуалами в VI-VII ст. для окреслення різнобарвного
варварського населення на північ від Дунаю, для якого на той час були
характерні певні спільні риси в художньому стилі та технологіях, а також
спільна «слов’янська» мова, яку використовували на рівні міжгрупових
комунікацій у ролі lingua franca. Жодної прабатьківщини, з якої слов’яни
завдяки міграціям розселилися на теренах Східної Європи, жодної ексклюзивно
притаманної слов’янам матеріальної культури, жодної спільної ідентичності,
яку поділяли всі слов’яни не існувало. Усе це було сконструйоване науковцями
ХІХ – першої половини ХХ ст.1. Як було показано вище, аналогічні погляди
нині утверджуються або утвердилися й стосовно інших груп давнього
населення Європи, зокрема германців та кельтів.
Помірковане конструктивістське бачення етнічних груп в античному
світі представлене у праці Дж. М. Холла:
- етнічність становить соціальний, а не біологічний феномен; її
визначають соціальні, а не фізичні критерії;
- генетичні, лінгвістичні, релігійні або спільні культурні риси не
обов’язково визначають наявність етнічної групи. Це – лише символи, якими
маніпулюють відповідно до суб’єктивно сконструйованих меж;
- етнічна група відрізняється від соціальних та інших схожих груп
почуттям зв’язку з особливою територією, а також наявністю міфу про спільне
походження, який поділяють члени спільноти;
- етнічні групи часто формуються шляхом привласнення ресурсів одною
частиною населення за рахунок іншої в результаті завоювання або міграції, або
шляхом реакції проти такого привласнення;
- етнічні групи є динамічними та рухливими (fluid); їхні межі не є
непроникними, а самі вони можуть бути об’єктами процесів асиміляції або
розділення (differentiation);
- індивідууми не обов’язково діють виходячи з почуття членства у своїй
етнічній групі, хоча виникнення загрози групі призводить до конвергенції
групової поведінки та норм, а також тимчасового придушення індивідуальної
різноманітності;
- така поведінкова конвергенція та етнічна загостреність більшою мірою
притаманна домінантним та виключеним (excluded) соціальним групам;

1
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- етнічна ідентичність може бути встановлена лише на противагу іншим
етнічним ідентичностям1.
Дж. М. Холл досліджує Давню Грецію, де, на його думку, етнічність
існувала на кількох рівнях. На «субеллінському» рівні почуття належності
мешканців окремих поселень до іонійців, дорійців, ахейців тощо існувало вже у
постмікенський період. У VI ст. до н. е. на базі цих «блоків» почала
формуватися спільна еллінська ідентичність. Її творенню сприяли Олімпійські
ігри, які слугували, зокрема, для цементації союзів між правлячими родами
різних регіонів Греції. У цей період еллінство розглядалося крізь призму
генеалогічного дискурсу, а не через критерії мови та культури; доступ до
еллінства був закритий багатьом групам, які ми нині розглядаємо як грецькі.
Лише під час та після греко-перських війн еллінство набуло відомих
культурних ознак. Дж. М. Холл говорить про «культурну ідентичність»
елліністичного періоду2.
Широкого поширення у сфері дослідження етнічних спільнот давнини
набула концепція Р. Венскуса, уперше застосована у дослідженні готів доби
Великого переселення народів. На думку Р. Венскуса, готська ідентичність була
створена й зберігалася впродовж століть завдяки еліті, до якої входили
насамперед королівські родини Амалів і Балтів. Саме вони становили
Traditionskern, «ядро традиції», яке зберігало й транслювало генеалогічну й
історичну традицію готів, формуючи їхню ідентичність як окремого народу.
Самі ж готи становили соціальний конгломерат, «народ-армію», до якої могли
входити представники різних мовних та племінних груп3.
Деякі сучасні дослідники переконані в тому, що поява «етнічності»
відбувалася паралельно із процесом утворення держав, тоді як у більш ранній
час домінували інші форми групової ідентичності, насамперед, соціальна4.
Однак такий погляд поділяють далеко не всі. Дослідження групової
ідентичності у давніх германців показують, що деякі з племен могли мати
сильну етнічну ідентичність, яка, щоправда, не залишалася незмінною. Залежно
від конкретних обставин, одні племінні ідентичності могли зберігатися

1
Hall J. M. Ethnic identity in Greek Antiquity. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997. –
P. 32-33.
2
Hall J. M. Helllenicity: between ethnicity and culture. – Chicago: University of Chicago Press,
2002. – P. 276-277.
3
Див.: Wenskus R. Stammesbildung und Verfassung; das Werden der frühmittelalterlichen Gentes.
– Köln: Böhlau, 1961. – 656 s.
4
Shennan S. Op. cit. – P. 19.
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впродовж тривалого часу, інші – зникали1. Процес виникнення тих чи інших
етнічних спільнот (ідентичностей) для германців був значною мірою
зумовлений зовнішніми обставинами, насамперед – контактами з Римською
імперією. Наприклад, спільнота батавів була утворена з частини племені
ебуронів, які мешкали на лівому березі Рейну та зарейнських германців, яким
виділив землі Цезар у середині І ст. до н. е. Процес формування батавів як
етнічної групи прискорило створення за сприянням римлян залежного
державного утворення, яке постачало імперії допоміжні війська2. Інший
приклад – вандали, що відомі як носії пшеворської археологічної культури
римського часу на території Польщі, а також як племінне утворення, яке взяло
участь у Великому переселенні народів. Вважати тих та інших однією етнічною
спільнотою, на думку Дж. Мартенса, неможливо, адже етнічна ідентичність
вандалів сформувалася вже під час міграцій територією Римської імперії3.
Дж. Мартенс вважає, що вандали та інші германці для того, щоб
відрізняти себе від інших племен, послуговувалися відмінностями у віруваннях,
звичаях, одязі та зброї, тобто тими ж критеріями, що й Тацит4. Не поділяє цієї
думки У. Поль. Говорячи про об’єднання на кшталт франків або аллеманів, він
зазначає, що «недоцільно вважати мову, зброю, одяг або зачіски об’єктивними
ознаками стабільних етнічних ідентичностей в епоху раннього середньовіччя.
Це не означає, що всі люди були схожими; багато груп мали характеристики,
яких не мали інші. Однак це були переважно невеликі локальні або соціальні
групи [face-to-face-groups], але не народи. На рівні великих gentes або regna,
стабільні критерії, які дозволяли б зовнішньому спостерігачеві побачити
різницю, а інсайдерам відчути свою відмінність, були у кращому випадку
винятком»5. Однак, більше ніж ймовірно, що порівняння франків та аллеманів з
одного боку та слов’ян або аварів з другого, не залишило б різницю між ними
непомітною.
1
Heather P. Disappearing and reappearing tribes // Strategies of distinction: the construction of
ethnic communities, 300-800 / Ed. W. Pohl. – Leiden, Boston, Köln, Brill, 1998. – P. 95-112.
2
Roymans N. Ethnic identity and imperial power. The Batavians in the Early Roman Empire. –
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004. – 277 p. Roymans N. Ethnic identity and imperial
power. The Batavians in the Early Roman Empire. – Amsterdam: Amsterdam University
Press, 2004. – P. 251-256.
3
Martens J. The Vandals: myths and facts about a Germanic tribe of the first half of the 1st
millennium AD // Archaeological approaches to cultural identity / Ed. S.J. Shennan. – New York:
Routlledge, 1994. – P. 63.
4
Ibid. – P. 64.
5
Pohl W. Telling the difference: signs of ethnic identity // Strategies of distinction: the construction
of ethnic communities, 300-800 / Ed. W. Pohl. – Leiden, Boston, Köln, Brill, 1998. – P. 64.
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Прихильникам конструктивізму В. Балушок закидає те, що вони «не
враховують, що “сконструювати” в етнічному житті можна лише те, що вже
підготовлене до цього самим життям»1. Цей же дослідник вважає, що етнос є
об’єктивним утворенням, незалежним від волі людей, яке виникає на основі
«етнічного підсвідомого». Люди, як правило, не усвідомлюють народження
етносу, адже етнічна ідентичність виникає лише на «завершальному етапі
етногенезу»2. Прийняти цю точку зору заважає той факт, що існування
первинного «етнічного підсвідомого» або «етнічної субстанції» для етносів
доби античності та раннього середньовіччя неможливо довести, а самі ці явища
належать швидше до сфери філософського осмислення, ніж до емпіричного
знання, отриманого за допомогою джерел. У давнину, як свідчать наведені
вище приклади батавів або вандалів, формування етнічних спільнот дуже
сильно залежало від випадкових політичних та економічних обставин. Однак
наявність певної об’єктивної «підготовленості» основи для формування етносів
важко заперечувати. Принаймні європейський матеріал засвідчує, що
ситуативні коливання при формуванні певних етносів були можливими лише в
межах, визначених факторами мовно-культурної спільності.
Удалим прикладом можуть слугувати давні елліни, а точніше їх
сприйняття «стратегічним сусідом» та найзапеклішим ворогом –
Ахеменідською Персією. На рубежі V – VI ст. до н. е., тобто в той час, коли
загальна еллінська ідентичність ще не встигла сформуватися, для персів не
тільки всі грецькі племена, а й македоняни являли собою певну спільність. Про
це свідчать, зокрема, списки підкорених Дарієм І народів, в одному з яких (бл.
520 р. до н. е.) греки фігурують як Yauna (похідне від назви іонійців, грецького
«племені», з яким перси познайомилися раніше за інші), а в іншому (бл. 486 р.
до н. е.) македоняни названі Yauna takabara, тобто «греки, які носять капелюхи
у вигляді щита»3. Отже, у даному випадку мовні та культурно-побутові ознаки
дозволили персам ідентифікувати етнічну спільноту ще до того, як вона
«народилася» у вигляді спільної ідентичності.
Зовнішня загроза у вигляді Персії спричинила або значно прискорила
процес формування надетнічної еллінської ідентичності на основі мовнокультурної близькості. Для подолання загрози греки об’єдналися зі
1

Балушок В. Українська етнічна спільнота: етногенез, історія, етнонімія. – Біла Церква: Вид.
О. В. Пшонківський, 2008. – С. 18.
2
Там само. – С. 21-22.
3
Fol A., Hammond N. G. L. Persia in Europe, apart from Greece // Cambridge Ancient History.
Vol. 4: Persia, Greece and Western Mediterranian. – Cambridge: Cambridge University Press,
1988. – P. 246-247.
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спорідненими за мовою македонянами, але не, наприклад, із фракійцями, попри
існування довготривалих культурних контактів із ними. Отже, у даному
випадку спрацювали мовно-культурні критерії, які були значимі, як для самих
членів групи (еллінів), так і для членів іншої групи (персів). З огляду на
численні спроби політичної консолідації груп гето-дакійського населення в І ст.
до н. е. – І ст. н. е., цілком імовірно, що схожі процеси формування спільної
ідентичності відбувалися й у цьому етнічному середовищі. Хоча підтвердити це
неможливо за браком джерел.
Загалом суперечка між прихильниками об’єктивного й споконвічного
існування етносів з одного боку й тих дослідників, які наголошують на
штучному та ситуативному характері етнічних спільнот у відносно пізні часи,
нагадує суперечку про першість «курки або яйця» (етносу або етнічної
ідентичності), яка не є надто важливою для конкретного історичного
дослідження. Прихильники конструктивізму та примордіалізму розглядають
той самий предмет, але перші аналізують групу, шукаючи в ній ідентичність,
істотну для членів цієї групи, тоді як другі концентрують увагу на мовнокультурних відмінностях, що були важливішими для зовнішнього спостерігача.
Дослідження найдавніших етнічних спільнот з позицій виключно
примордіального або конструктивістського підходу є недоцільним, адже обидва
підходи мають як слабкі, так і сильні сторони й тому можуть ефективно
доповнювати один одного.
Слабкою стороною примордіалізму є перебільшення ролі мовної або
культурної близькості тих чи інших груп населення, що далеко не завжди
призводила до виникнення чітко окреслених етнічних спільнот, а також
надмірний географічний детермінізм, який недооцінює ролі міграцій давнього
населення. Очевидно, не дуже міцним ґрунтом для наукових реконструкцій є
уявлення примордіалістів про «етнічну субстанцію», «етнічне підсвідоме»
тощо, оскільки ці категорії не можуть бути чітко окреслені й виявлені на
конкретному джерельному матеріалі. За браком відповідного емпіричного
матеріалу вони можуть бути лише предметом філософського осмислення.
Прихильники примордіальних підходів, особливо на пострадянському просторі,
тяжіють до розроблення складного понятійно-категоріального апарату, з чітким
розмежуванням понять «етнос», «етнікос», «субетнос» та ін., стадіальним
поділом етнічних явищ залежно від рівня соціально-економічного розвитку
суспільства. При цьому часто залишають поза увагою той факт, що будь-які
наукові терміни є умовними й такими, що далеко не завжди відповідають тій
реальності, на відображення якої претендують. Особливо це стосується

54

термінології, що корінням сягає радянської теорії етносу з її заздалегідь
визначеною настановою на лінійний та еволюційний характер розвитку
людського суспільства. Не випадково в західній науці використовуються більш
формальні й розмиті визначення на кшталт «етнічна група» та «етнії», які,
натомість, не обтяжені жорсткими критеріями застосування (як, наприклад,
термін «етнос племінного типу») або ідейно-світоглядним вантажем.
Використання цих термінів для визначення найдавніших етнічних спільнот
виглядає значно більш продуктивним.
Конструктивісти, у свою чергу, істотно переоцінюють роль і значення
етнічної самосвідомості у вивченні історії давніх спільнот. Як влучно
висловився С. Родвей, «у нас є свідчення, що мови, які ми називаємо
“кельтськими”, були поширені на всіх територіях, де античні автори
зафіксували перебування “кельтів”, що, на мою думку, є значно важливішим,
ніж факт, що деякі носії кельтських мов не називалися “кельтами” до
модерного періоду»1. Етнічні кліше античних авторів, звичайно, далеко не
завжди збігалися з ідентичністю населення, яке вони описували. Однак дуже
часто за ними стояли реальні, хоча й не завжди усвідомлені членами суспільств,
зв’язки. Ф. Кюрта зазначає, що слов’яни стали слов’янами не тому, що
говорили слов’янськими мовами, а тому, що слов’янами їх називали сусіди2.
Однак не менш слушним є й те, що якби слов’яни не розмовляли слов’янськими
мовами, вони б ніколи не стали слов’янами навіть в очах цих сусідів. Зв’язок
мови й культури з етнічною ідентичністю в більшості випадків є наочним й
словесна еквілібристика конструктивістів навряд чи здатна його заперечити.
Міркування прихильників цього підходу доволі часто вступають у суперечність
з конкретним джерельним матеріалом, у якому згадки про маніфестацію
етнічних почуттів у додержавну епоху є не такою вже й рідкістю. При чому
далеко не всі подібні повідомлення джерел можна списати на рахунок
суб’єктивізму їхніх авторів.
Тут доречно згадати методологічний підхід структуралізму, який
наголошує на необхідності побудови інтелектуальних моделей для пізнання
реальності3. У вивченні груп населення Давньої Європи застосування таких
моделей, якими є «кельти», «германці», «слов’яни» тощо, фактично неможливо
1

Rodway S. Celtic – definitions, problems and controversies // In Search of Celtic Tylis in Thrace
(III C BC) / Ed. by L.F. Vagalinski. – Sofia: NOUS Publishers, 2010. – P. 36.
2
Curta F. Op. cit. – P. 345.
3
Дельєж Р. Нариси з історії антропології. Школи, автори, теорії: Пер. з фр. – К.: Вид. дім
«Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 178-179; Леві-Строс К. Структурна антропологія:
Пер. з фр. – К.: Основи, 2000. – 387 с.
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уникнути й навіть найбільш радикальні конструктивісти не можуть
запропонувати нічого кращого, ніж писати ці терміни в лапках.
У цілому, питання етнічної належності спільнот, відомих за писемними
та/або археологічними джерелами, не може бути вирішене за допомогою
класичних підходів примордіалізму та конструктивізму. Узяті окремо, ці
підходи не здатні вирішити питання часу й характеру виникнення етнічних
спільнот. Проте, синтетичне поєднання окремих теоретико-методологічних
принципів обох підходів дає можливість наблизитися до вирішення проблеми
етнічних груп та ідентичностей в епоху античності та раннього середньовіччя.
Етнічні групи епохи античності становили комплексні явища, для яких була
характерна поліморфна й багаторівнева ідентичність. Давні кельти ніколи не
були цілісним «етносом» зі своєю самосвідомістю й уявленням про спільне
походження. Однак певна мовно-культурна близькість створюювала умови для
виникнення відносно єдиного комунікаційного простору. У його межах носіями
умовної кельтської ідентичності, очевидної для зовнішнього спостерігача й
неочевидної для самих кельтів, були представники суспільної еліти, через яких
поширювалися не тільки престижні товари, ремісничі технології, ідеї та
уявлення, але й кельтські діалекти.
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РОЗДІЛ 2
ФЕНОМЕН «ВАРВАРСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ» ДАВНЬОЇ ЄВРОПИ

2.1 Проблема походження кельтів та виникнення латенської культури

Етногенез практично будь-якої давньої спільноти є предметом гострих
дискусій у науковому середовищі й кельти не становлять у цьому відношенні
жодного винятку. Нині існує кілька основних версій інтерпретації походження
давніх кельтів та ранніх етапів їхньої історії.
Одна з них – нордична – заглиблюється корінням в античне
історіописання й нібито спирається на власне кельтську традицію. Амміан
Марцеллін, посилаючись на Тімагена у своєму країнознавчому нарисі Галлії,
повідомляє таке: «Друїди розповідають, що частина народу справді була
корінним населенням, але зійшлися також і прибульці з віддалених островів та
із зарейнських областей, які були вигнані зі своєї батьківщини частими війнами
і розливами бурхливого моря» (Amm. Marc. XV. 9. 2). Приймаючи це свідчення
за основу, К. Жюлліан на початку ХХ ст. запропонував уважати
прабатьківщиною кельтів землі Ютландії, узбережжя Фрісландії та острови
західної частини Балтійського моря. Саме звідти, на його думку, кельти
просувалися до Центральної Європи, змішуючись із місцевим населенням1.
Оскільки ця гіпотеза не дістала належного підтвердження насамперед в
археологічних джерелах, сьогодні її обстоюють лише окремі ентузіасти2.
Бурхливий розвиток археології та компаративної лінгвістики в першій
половині ХХ ст. призвів до кристалізації центральноєвропейської концепції
походження кельтів, яка донедавна вважалася класичною. Вона базується на
ідеї археологічної безперервності від культур епохи бронзи – унетицької
(перша половина ІІ тис. до н. е.), курганних поховань (друга половина ІІ тис. до
н. е.) та полів поховань (до VIII ст. до н. е.) – до ранньої залізної доби,
представленої гальштатською (VIII-VI ст. до н. е.) та латенською (VI-I ст. до н.

1

Jullian C. Op. cit. – P. 228-238.
Широкова Н. Культура кельтов и нордическая традиция античности. – СПб: Евразия, 2000.
– С. 75-118.
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е.) культурами відповідно. З останньою історичних кельтів ототожнюють
беззаперечно.
Згідно з центральноєвропейською теорією походження кельтів, на поч. І
тис. до н. е. існувала спільна кельтська мова, яка була поширена у долині
Середнього Рейну, північно-західних передгір’ях Альп і на Верхньому Дунаї1.
Протокельтською слід уважати західну область гальштатської культури, на
відміну від східної, яку пов’язують із етногенезом іллірійців2. Епонімний
могильник на березі Гальштатського озера, неподалік від сучасного м.
Зальцбург (Зальцкаммергут, Австрія), активно досліджують із середини
ХІХ ст.3. Тут було виявлено близько 2,5 тисяч поховань, як інгумаційних, так і
кремаційних, у супроводі великої кількості предметів матеріальної культури –
бронзових та залізних мечів, кинджалів, наконечників списів та стріл,
бронзових поясів, фібул, браслетів, металевих та глиняних посудин. Неподалік
від могильника розташовані величезні соляні копальні, активне розроблення
яких розпочалося в гальштатський період. Очевидно, саме експорт солі та
інших ресурсів забезпечував носіям гальштатської культури досить високий
рівень матеріального добробуту.
Гальштатським похованням притаманна велика кількість імпортованих
предметів, джерелами постачання яких були грецькі колонії, насамперед
заснована фокейцями близько 600 р. до н. е. Массілія (суч. Марсель), а також
етруські центри Північної Італії4. Навіть у рядових гальштатських похованнях
не є рідкістю грецька мальована кераміка, бронзовий посуд етруського
виробництва, амфори з середземноморським вином, вироби з балтійського
бурштину й африканської слонової кістки. У жіночому похованні з Хохміхеля
знайдено найдавніший у Європі шматок шовку й рештки індійської парчі5.
Ресурсів, очевидно, вистачало всім. У західногальштатській області аж до V ст.
до н. е. не спостерігається жодних слідів масштабних збройних конфліктів.
Навіть сама зброя, яку знаходять у похованнях, найчастіше має характер
символічно-статусної або спортивно-мисливської. Складається враження, що
1

Ellis P. B. The Celtic Empire: the first millennium of Celtic history c. 1000 BC - 51 AD. –
Durham N. C., 1990. – P. 11; Powell T. Op. cit. – S. 37-40.
Монгайт А. Археология Западной Европы. Бронзовый и железный века. – М.: Наука, 1974.
– С. 242; Малеванный А. Этнические и исторические связи славян и иллирийцев // Античный
мир и археология. – 1983. – Вып. 5. – С. 106.
3
Kern A. Das Hallstätter Gräberfeld // Hallstatt 7000 / A. Schwab. – Baden: Lammerhuber, 2010. –
S. 25.
4
Бродель Ф. Что такое Франция?: Пер с фр. Кн. 2. Люди и вещи. – М.: Изд-во имени
Сабашниковых, 1994. – С. 44.
5
Биркхан Г. Кельты: история и культура: Пер. с нем. – М.: Аграф, 2007. – С. 357.
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ключові території західногальштатської області були поділені на сфери впливу
угрупуваннями знаті, між якими була налагоджена система обміну багатими
дарунками – символами зв’язків гостинності, шлюбних альянсів та союзництва.
Вплив гальштатської культури доволі швидко поширювався в західному
напрямку – до атлантичного узбережжя Галлії, на Іберійський півострів та
Британські острови. Опорою могутності гальштатських князів були укріплені
резиденції, найвідомішою з яких є побудована за середземноморськими
технологіями фортеця Гейнебург (Австрія)1. Рівень майнової та суспільної
диференціації демонструють безпрецедентно багаті для Західної та Центральної
Європи поховання «князів» та «княгинь», зокрема, пам’ятки Хохдорф
(Eberdingen-Hochdorf, біля Штуттгарту, Німеччина) та Вікс (біля Châtillion-surSein, Бургундія, Франція). Надзвичайно показовою є знахідка в жіночому (!)
похованні з Вікс гігантського бронзового кратера, висотою 168 см і вагою 208
кг, виготовленого, як припускають, грецькими майстрами Південної Італії2.
Упадає у вічі своєрідний орієнтальний характер субкультури
гальштатської еліти, який простежується, зокрема, через поширення східної
«моди» на курганні поховання, прикрашені кам’яними стелами, чотириколісні
ритуальні вози, роги для пиття та короткі мечі, подібні до акінаків. Уже на
ранніх етапах існування гальштатської культури до її поховань потрапляють,
характерні для культури кіммерійців особливі типи кінського спорядження3.
А. Монгайт вважав, що наявність у галльштатських похованнях східних
елементів засвідчує поширення кіммерійського та скіфського культурного
впливу в західному напрямку4. Інші дослідники припускали, що насправді мало
місце проникнення окремих груп кіммерійців до кельтського середовища, у
якому прибульці згодом були асимільовані5. Лінгвісти фіксують наявність
кельто-іранських ізоглос, але в цілому вони не схильні переоцінювати
масштаби контактів між носіями кельтських та іранських мов у давнину6.
1

Collis J. The European Iron Age. – London, New York: Routledge, 2003. – P. 88-92.
Botheroyd S., Botheroyd P. F. Słownik mitologii celtyckiej / Tłum. z niem. – Katowice:
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sestdesetletnici. – 1981. – 20/21. – S. 109-143
4
Монгайт А. Зазнач. праця. – С. 206.
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Corcoran W. P. Preface // Chadwick N. K. The Celts. – London, 1970. – P. 32.
6
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Можна згадати також паралелі в міфологічних традиціях народів іранського та
кельтського
походження,
хоча
наявність
іранських
мотивів
у
ранньосередньовічних ірландських та валлійських епічних пам’ятках не є
свідченням присутності відповідного етнічного компоненту в етногенезі давніх
кельтів. Такі мотиви могли потрапити до міфологічної острівної традиції за
обставин, які не мали стосунку до ранньої залізної доби1.
На зламі VІ-V ст. до н. е. відбулися істотні культурні, соціальноекономічні та демографічні зрушення, що призвели до якісних змін у характері
матеріальної культури всієї Центральної та Західної Європи. На цей період
припадає початок формування нового типу пам’яток, що отримав назву від
містечка Ла Тен поблизу Невшательського озера (Швейцарія). З 1860-х рр. у цій
місцевості проводили розкопки, під час яких було виявлено залишки поселення
та кладовища, численні металеві предмети озброєння, знаряддя праці тощо.
Створені на основі досягнень гальштатського періоду, ці предмети відрізнялися
численними своєрідними рисами, що дозволило виділити їх в окрему
археологічну культуру. Латенська культура існувала в Європі упродовж п’яти
століть і дала свою назву другому періоду ранньої залізної доби.
Початок формування латенської культури збігся із появою близько
середини VI ст. до н. е. назви «кельти» [Κελτωι] у писемних джерелах. Вона
вперше згадується в периплі, авторство якого приписують карфагенському
флотоводцю Гімількону. Джерело не зберіглося, але його широко цитує пізній
римський автор Руф Фест Авієн. У його творі йдеться про те, що кельти
прибули з далеких північних країв, витіснили лігурійців, які жили на півдні
сучасної Франції, й проникли на Піренейський півострів. У VI ст. кельтів
поблизу Массілії згадує також Гекатей Мілетський. Починаючи з V ст. до н. е.
згадки про кельтів з’являються у працях патріархів грецької науки та
літератури – Геродота, Аристотеля, Платона та інших. Припускають, що саме
слово «кельти», яке вони вживали для визначення групи північних племен,
походить від індоєвропейського кореня *kel- ‘удар’ (інше значення –
‘піднесений, високий’). Пізніше в античній літературі з’явилися інші назви –

Проте, навряд чи в даному випадку може йтися про щось більше, ніж фонетичний та
семантичний збіг.
1
Див. гіпотезу щодо сарматського походження легенд артурівського циклу у
пізньоантичний період: Littleton C.S., Malcor L.A. From Scythia to Camelot: A Radical
Reassessment of the Legends of King Arthur, the Knights of the Round Table, and the Holy Grail. –
New York: Garland, 2000. – 401 p.
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‘галли’ (лат. Galli) та ‘галати’ (грецьк. Γαλαταί), пов’язані з д-ірл. gal ‘лютий,
відважний’, galdae ‘войовничий’ та galgart ‘герой’1.
Упродовж кількох століть терміни співіснують і це призводить до
неймовірної плутанини – часом назви «кельти» та «галли» вживали як
синоніми, в інших випадках античні письменники розмежовують тих та інших,
а подекуди кельтів згадують як частину народу галлів або навпаки. Римляни
називали всі кельтські племена від атлантичного узбережжя до Малої Азії
галлами [Galli]. Лише для населення північної Галлії (суч. Франції) робили
виключення: їх називали белгами [Belgae], хоча й не відокремлювали від
основної маси населення країни. Греки, у свою чергу, іменували їх кельтами
або галатами. Деякі еллінські письменники намагалися якось розмежувати
обидва етноніми. Так, Діодор Сіцилійський називав кельтами племена лівого
берега Рейну, тобто Галлії (Diod. Sic. V. 32), а галатами – зарейнські,
правобережні племена. Діон Кассій, навпаки, розміщував кельтів праворуч від
Рейну, а галатів ліворуч (Dio Cass. XXXIX. 49. 1). Кельтське населення
Британських островів як греки, так і римляни називали виключно бриттами,
усвідомлюючи при цьому мовну і культурну близькість останніх із
континентальними кельтами (Tac. Agric. 11). Населення Шотландії (Каледонії)
називали каледонцями (Tac. Agric. 10; 25-27), а також піктами (Amm. Marc. XX.
1). Стосовно населення Ірландії застосовували етнонім «скотти», який згодом
поширився також на Шотландію. Самі кельти спільної самоназви, швидше за
все, не мали, хоча слова «галли», «галати» й «кельти» широко представлені в
ономастиці по всьому ареалу їхнього проживання.
Одним із ключових питань дослідження етногенезу давніх кельтів
залишається проблема спадковості гальштатської та латенської культур.
Традиційний погляд, у викладенні А. Монгайта полягає в тому, що «між
гальштатською і латенською культурами немає ніякої прірви: можна
простежити стадіальний розвиток і модифікацію тих самих форм знарядь,
прикрас та зброї. Західна провінція гальштатської культури безпосередньо
продовжує свій розвиток у латенській культурі ступеню А та В»2. Водночас,
говорити про пряму спадковість між гальштатською і латенською культурами
підстав недостатньо, адже ядром формування латенської культури стали землі
басейнів Марни й Мозеля, а також Богемії, розташовані північніше основного
ареалу гальштатської культури3.
1

Rankin D. Celts and Classical world. – London: Routledge, 1996. – P. 5-6.
Монгайт А. Зазнач. праця. – С. 241.
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Після періоду розквіту, на який припадає більшість розкішних поховань,
спільнота, об’єднана гальштатською культурою, була уражена кризою, яка
призвела до руйнації значної кількості поселень. У ранньолатенський час
істотно еволюціонує поховальний обряд: замість тілоспалень та курганів
поширюються плоскі інгумаційні поховання. Кількість багатих поховань
значно меншає, інвентар стає значно біднішим і залізна зброя посідає у ньому
дедалі більш помітне місце.
Художній стиль латенської культури набуває нових визначальних рис,
які не дозволяють стверджувати існування континуітету між гальштатським та
латенським
стилями1.
Питання
генези
та
джерел
походження
ранньолатенського мистецтва є дискусійним. Деякі дослідники наполягають на
його північноєвропейському походженні. Зокрема, спіральний орнамент
широко розповсюджений в Ютландії принаймні з бронзової доби2. Водночас,
варто зауважити, що на теренах Британських островів, зокрема в Ірландії,
мотив спіралі з’являється навіть раніше.
В історіографії найбільшого поширення набула гіпотеза щодо впливу
скіфського звіриного стилю на ранньолатенське мистецтво3. Припускають, що
на рубежі VI-V ст. до н. е. між кельтським та скіфським ареалами встановилися
певні контакти, результатом яких був обмін коштовними предметами. Серед
виробів скіфських або грецьких майстерень Північного Причорномор’я в
похованнях рубежу гальштатської та латенської доби згадують золоту діадему з
Вікс4, а також ритон, прикрашений масивною головою барана з Кляйнаспергль
поблизу Штутгарта5.
Водночас, деякі дослідники вважають східний вплив на ранньолатенске
мистецтво опосередкованим. Зокрема, В. Мігоу вважає, що кельтські та
скіфські стилі розвивалися не перетинаючись, хоча й у паралельних напрямках
– саме тому в них з’являються схожі образи та декоративні елементи. Водночас,
елементи явно східного походження британський дослідник приписує
контактам із персами, які проникають на Балкани вже у V ст. до н. е. під час
експансії Держави Ахеменідів, а також із фракійцями, мистецтво яких зазнало
істотного скіфського впливу. Натомість, безпосередній вплив Скіфії на
1

Жофруа Р. Кельтское искусство // Курьер ЮНЕСКО. – 1976. – № 1. – С. 32.
Хлевов А. Предвестники викингов. Северная Европа в I-VIII веках. – СПб.: Евразия, 2003. –
С. 35.
3
Jacobsthal P. Early Celtic art. – Oxford: Clarendon Press, 1944. – P. 59, 161.
4
Rosen-Przeworska J. Tradycje celtyckie... – S. 132-133.
5
Frey O. H. La formation de la culture de La Tène // Les Celtes / Ed. S. Moscati. – Paris:
EDDL, 2001. – P. 137.
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кельтське мистецтво В. Мігоу відкидає, адже, на його думку, території
розселення скіфів та кельтів не стикалися принаймні до середини IV ст. до н. е.1
Проте, інші дослідники притримуються погляду згідно з яким кельто-скіфські
контакти були дуже давніми, підтримувалися більш-менш регулярно, й
проявилися, зокрема, в обміні престижними предметами2.
Вище вже йшлося про те, що упродовж тривалого часу латенську
культуру розглядали як досить монолітну у своїх проявах, а її основними
етновизначальними характеристиками вважали тілопокладення зі зброєю,
структура поселень, яка включала відкриті селища vici та протоурбаністичні
oppida, а також уніфікований художній стиль і технології металооброблення та
гончарного виробництва. Згодом, однак, уявлення про єдність латенської
культури та її механічне сполучення з кельтами як етнокультурною спільністю,
об’єднаною використанням кельтських мов, виявилося помилковим, адже в
«чистому вигляді» латенська культура майже невідома: всюди вона
розпадається на локальні групи, які тою чи іншою мірою відчувають на собі
вплив автохтонних культур. Свого часу Я. Філіп зазначив, що кельти на
території Центральної Європи, поряд із гончарною латенською, активно
використовували ліпну кераміку, форми якої наслідували латенські або
повторювали місцеві зразки3. Згодом це спостереження підтвердилося й на
матеріалах поселень Галлії та Центральної Європи4. Високий рівень етнічної
гетерогенності середовища носіїв латенської культури ілюструє факт
відсутності у кельтів єдиного антропологічного типу. Як зазначає Ф. Бродель,
вже з V ст. до н. е. кельти були майже настільки ж гетерогенні, як і сучасне
населення, причому ця гетерогенність лише поглиблювалась у перебігу
захоплення кельтами нових земель5. Процеси етнічного змішання в латенський
період були настільки глибокими, що ще А. Монгайт визнавав: кельти нерідко
становили меншість навіть у тих областях, які античні автори називали
кельтськими й у яких археологи спостерігають яскраві риси латенської
культури6.
Наведені вище факти вимагають особливо прискіпливого ставлення при
вивченні периферійних етнокультурних спільнот, які тією чи іншою мірою
1
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5
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перебували в орбіті впливу «кельтської цивілізації». Помилкове ототожнення
кельтів із «класичною» латенською культурою призвело до того, що археологи
багатьох європейських країн почали шукати так звані «кельтизовані» змішані
групи, протиставляючи їх певним «еталонним» кельтам Північної Галлії та
Богемії (які насправді також змішувалися з автохтонним докельтським
населенням). Цей шлях призвів до формування викривленого уявлення про
«центр» і «периферію» кельтського світу або, використовуючи термінологію
дифузіоністів, культурного кола. Насправді ж латенська культура (як і
гальштатська раніше) становила поліваріантний «археологічний хаос», сама
правомірність застосування до якого терміна «культура» нині поставлена під
сумнів1.
Значна частина території Європи, заселена «лінгвістичними» кельтами,
взагалі не відчувала на собі істотного впливу латенської культури. Ідеться
насамперед про Іберійський півострів, кельтське населення якого пройшло
незалежний від європейського латену шлях культурогенезу. На території
сучасної Іспанії основним регіоном, пов’язаним із кельтською присутністю,
було плоскогір’я Месета у центральній частині країни, де упродовж останніх
століть до н. е. писемними джерелами було зафіксовано проживання так званих
«кельтіберів». Уже серед античних письменників не було згоди стосовно
етнічного складу цих племен: Діодор вважав кельтіберів результатом змішання
кельтів та іберів, доіндоєвропейського населення півострова (Diod. Sic. V. 33.
38), Страбон писав про «кельтів, які самі себе називають кельтіберами» (Strabo
III. 4. 5).
Археологічні дослідження, які інтенсивно проводили в Іспанії з початку
ХХ ст., начебто підтверджували здогадку Діодора. Культура кельтіберів не
просто мала свої специфічні риси, вона докорінно відрізнялася від латенської
культури Галлії та Центральної Європи. Кельтібери використовували
мальовану кераміку, яка здебільшого наслідувала місцеві форми посуду періоду
бронзи. Їхня зброя складалася з короткого меча (згодом мечі такого типу були
взяті на озброєння римлянами) та невеликого округлого щита.
Найпоширенішим типом прикрас були відомі тільки в Іспанії бронзові фібули,
прикрашені кінською фігуркою. Кельтіберські ремісники застосовували
геометричний орнамент замість криволінійного латенського. Мистецтво

1
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кельтіберів не знало центральноєвропейського звіриного стилю і характерних
для латенської культури особливостей антропоморфних зображень1.
Замість відкритих сіл та оппідумів основним типом кельтіберійських
поселень були castra – невеликі укріплені селища з чисельністю мешканців до
250 осіб. Оселі будували з каменю, розташовували навколо центральної вулиці
де вони тісно примикали одна до одної. Великі протоміські поселення у
кельтіберів з’явилися наприкінці ІІІ ст. до н. е., але їхню появу дослідники
схильні пов’язувати не з загальним процесом виникнення оппідумів у Західній
та Центральній Європі, а з посиленням впливу іберійських племен півдня й
сходу півострова, яким був притаманний значно вищий рівень урбанізації2.
Їхнім впливом пояснюється й засвоєння кельтіберами традицій
середземноморської монументальної архітектури, монетного обігу, а також
іберійської абетки, яку використовували переважно для коротких епіграфічних
написів.
Поховальний обряд кельтіберів теж значно відрізнявся від латенського.
Для культури кельтіберів характерні великі могильники з правильним
плануванням і кількістю поховань до кількох тисяч, тоді як могильники
латенської культури рідко налічують більше сотні поховань. Переважна
більшість кельтіберійських поховань не містить інвентаря, украй рідко
зустрічається кельтський звичай супроводжувати померлого навмисно
зламаною
зброєю.
Обряд
тілопокладення,
звичний
для
центральноєвропейського латену, застосовували лише під час поховання
немовлят у межах будинку, в чому явно простежується вплив
середземноморської поховальної обрядовості3.
Нині встановлено, що ґенеза культури кельтіберів пов’язана із
місцевими культурами доби бронзи – локальної групи культури полів
поховальних урн та Коготас І, на які тою чи іншою мірою впливали іберійські й
тартессіанські культури. Дискусії іспанських археологів нині точаться лише
навколо питання, яким було співвідношення цих компонентів у процесі
творення кельтіберської спільноти. Водночас установлено, що латенська
культура майже не вплинула на археологічну ситуацію на Іберійському
1
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65

півострові. Пам’ятки латенської культури в Іспанії відомі лише в незначній
кількості, а їхню появу пов’язують із досить пізньою інфільтрацією невеликих
груп населення з сусідньої Галлії.
Упродовж тривалого часу дослідники не могли пояснити чому за
наявності археологічної культури з зовсім некельтським обличчям, у тому ж
самому ареалі наявний величезний пласт суто кельтомовної топонімії, зокрема
більше двох десятків ойконімів із типово кельтським формантом briga
‘укріплення на пагорбі’. Кельтіберійські імена – Camal, Teioreicus (Deivorix),
Moericus – також етимологізують на кельтському ґрунті, крім того, в Іспанії
були поширені кельтські теоніми, зокрема Lugus та Cernunos, відомі також у
Галлії та Британії.
Лінгвістична природа кельтіберійської епіграфіки дуже довго викликала
суперечки серед фахівців, з огляду на те, що всі виявлені написи були
короткими й фрагментарними. Проте, це не вважали великою перешкодою:
суперечності між лінгвістичним та археологічним матеріалом традиційно
тлумачили як результат взаємної асиміляції прибулих кельтів і місцевого
доіндоєвропейського населення, іберів. Аж поки у 1970 р. не було здійснене
відкриття, яке докорінно змінило уявлення про всю етнічну ситуацію в Іспанії
періоду раннього залізного віку. Під час розкопок у невеликому містечку
Боторітта (18 км від Сарагоси, в долині р. Ербо), де свого часу існувало
кельтіберське поселення Контребія Белаїсків, у шарах І ст. до н. е. була
виявлена бронзова таблиця (40х10 см), яка з обох сторін містила написи
іберійським алфавітом. Мова пам’ятки виявилася кельтським діалектом, у
якому були наявні архаїчні італьські елементи, однак цілковито відсутній
іберійський вплив1. Це припущення остаточно підтвердилось у 1979 р., коли
поліція Боторріти конфіскувала у «чорних археологів» другу частину таблиці,
що містила латинський переклад тексту. Таблиця з Боторріти стала ключем до
дешифрування всього корпусу кельтіберійської епіграфіки. Вона досі є
найдовшим текстом, написаним мовою стародавніх кельтів. Більше того,
з’ясувалося, що кельтіберійська мова, якою був написаний текст, є найбільш
архаїчною з усіх відомих нині кельтських мов2.
Отже, кельтібери були носіями кельтських діалектів, які потрапили на
Іберійський півострів задовго до виникнення гальштатсько-латенської
спільності й з VI ст. до н. е. розвинули тут своєрідну матеріальну цивілізацію,
що докорінно відрізнялася від культур інших кельтських народів. Елементи
1
2
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культури доіндоєвропейського населення Іспанії вплинули на формування
особливостей матеріальної та духовної культури кельтіберів, але аж ніяк не
змінили їх етнічного обличчя1.
Більше того, землі кельтіберів у східній частині Месети стали центром,
звідки поширювався процес кельтизації лузитанських племен північно-західної
частини Іберійського півострова – ваккеїв (культура Сото), веттонів (культура
Коготас ІІ), носіїв культури Кастро на території Галісії та Північної Португалії,
астурів, кантабрів тощо. З ІV ст. до н. е. в середовищі цих культур
поширюється зброя, прикраси та кераміка кельтіберських типів, там, де раніше
панував поховальний обряд, що не лишає по собі чітких слідів, виникають
великі кремаційні могильники тощо. З’явилися також кельтомовні топоніми та
етноніми, привнесені в період домінування військової еліти кельтіберського
походження2.
Кельтібери – не єдина відома нині кельтська етнічна спільнота, яка
розвивалася незалежно від носіїв латенської археологічної культури. Дуже
схожі за своєю природою процеси відбувались у приальпійській зоні Північної
Італії, де протягом IX-IV ст. до н. е. існувала культура Голасекка. Вона також
виникла на основі культури полів поховальних урн, але відчувала на собі дуже
сильний вплив сусідів: з одного боку етрусків, а з другого – західного
гальштату3. Кельтське походження цієї культури довго не визнавали з двох
причин: по-перше, античні письменники розміщували в її ареалі лігурів або
кельто-лігурів, по-друге, культура Голасекка зберігала своєрідність і не зникла
з появою раннього латену, що давало підстави ототожнювати її носіїв із тими ж
лігурами, іллірійцями або італіками. Проте, з’ясувати справжню
етнолінгвістичну належність носіїв культури Голасекка також допомогли
свідчення епіграфіки. Нині відомо близько 70 коротких написів та монетних
легенд записаних північноетруським алфавітом Лугано. Дослідження мови цих
пам’яток (у лінгвістичній літературі вона фігурує як лепонтійська, від назви
племені лепонтіїв, що населяло цю місцевість) беззаперечно довело її
належність до кельтської мовної групи, до того ж без істотного іншомовного
впливу4.
Не менш показовим є приклад етнокультурного розвитку Британських
островів – єдиного, за винятком французької Бретані, регіону Європи, де
1

Lorrio A. J., Zapatero G. R. Op. cit. – P. 231.
Almagro-Gorbea M. Op. cit. – P. 401, 404; Lorrio A. J., Zapatero G. R. Op. cit. – P. 211-231.
3
Marinis R. C. de. Les Celtes de Golasecca // Les Celtes / Ed. S. Moscati. – Paris: EDDL, 2001. –
P. 97-99.
4
Ibid. – P. 96; Калыгин В., Королев А. Зазнач. праця. – С. 47-53.
2
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збереглися досьогодні живі кельтські мови, а також фольклорна традиція, яка
так чи інакше пов’язана з релігійно-міфологічними уявленнями давніх кельтів.
Щоправда, греко-римські письменники ніколи не називали мешканців островів
кельтами, галатами або галлами, тобто тими етнонімами, за якими
ідентифікувалися континентальні кельти. Для античних авторів мешканці
Британії завжди були бриттами, піктами, каледонцями тощо.
Ще наприкінці ХІХ ст. сформувалася концепція, згідно з якою
«кельтська Британія» постала в результаті кількох колонізаційних хвиль, які
супроводжувалися напливом прибулого населення з континенту1. Першими
прибульцями у другій половині ІІІ тис. до н. е. були ібери з Іспанії, які були
відгалуженням хамітів – берберо-лівійців. За ними в першій половині ІІ тис. до
н. е. прибули «альпійці», яких ототожнюють із піктами. Зрештою, близько
1000 р. до н. е. на островах з’явилися кельти, основна маса яких проникла у
Британію близько середини І тис. до н. е. Вони змішалися з місцевим
населенням, асимілювали його, але й самі ввібрали елементи субстратної
культури. Саме впливом іберів та піктів можна пояснити наявні в кельтських
мовах Британських островів екзотичні неіндоєвропейські елементи, характерні
для баскської та семіто-хамітських мов2. Рештки «докельтського населення»
були витіснені на північ Британії, де лише за часів Середньовіччя вони були
остаточно «кельтизовані».
Останнім часом спостерігається поступовий відхід від концепції «хвиль
завоювань» Британії. Підставою для цього є той факт, що наразі немає жодних
надійних археологічних свідчень, які підтвердили б масові переселення кельтів
у Британію з континентальної Європи. Матеріальна цивілізація Британії
кельтської епохи має яскраво виражене автохтонне обличчя і є результатом
розвитку місцевих культур бронзової доби. І хоча тут справді поширився
художній стиль латенської культури європейських кельтів, його відрізняли
істотні локальні особливості (відсутність оппідумів, наземні круглі житла
замість прямокутних напівземлянок, важливі особливості поховального обряду
та художнього стилю)3. Єдиний виняток становить культурна група Аррас у

1

Див.: Мовно-культурний простір стародавньої Британії і субстратна передісторія
англійської мови» /М. Болобан, Ю. Мосенкіс, Д. Переверзєв, Р. Синишин. – К.; Умань, СПД
Жовтий, 2009. – С. 9-10.
2
Биркхан Г. Зазнач. праця. – С. 94-96.
3
Raftery B. Les Celtes pre-chretiens des iles // Les Celtes / Ed. S. Moscati. – Paris: EDDL, 2001. –
P. 555-561; James S. Exploring the world ... – P. 48.
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Східному Йоркширі, яку приписують племені паризіїв. Вона демонструє міцні
зв’язки з культурою однойменного галльського об’єднання на континенті1.
Парадоксальним є те, що латенська культура досить слабо представлена
в Ірландії, найбільш «кельтській» країні сучасної Європи. Знайдені в Ірландії
латенські пам’ятки зосереджуються переважно у північно-східній частині
острова, й здебільшого вони були лише місцевим наслідуванням бриттських
виробів. В Ірландії майже відсутня латенська кераміка й монети. Загалом, рання
залізна доба Ірландії надзвичайно бідна: знахідки здебільшого класифікують як
випадкові, практично невідомі поселення, крім невеликої кількості фортець,
матеріал яких не піддається чіткому датуванню. Можна не сумніватися, що
якби в Ірландії досьогодні не збереглася кельтська мова, острів ніколи б не
включили до ареалу поширення стародавніх кельтів.
Висновки археологів щодо автохтонного походження кельтської
культури островів підтверджуються археогенетичними дослідженнями, які нині
активно проводять у Великій Британії та Ірландії. Вони засвідчують, що за
останні 8-10 тис. років жодного масового переселення на острови не відбулося.
Натомість, було з’ясовано, що сучасні кельтські народи (ірландці, шотландці та
валлійці), за структурою ДНК на 80-90% споріднені з басками2, яких, у свою
чергу, вважають реліктом прадавнього доіндоєвропейського населення Європи.
Іншими словами, острови, за виключенням Англії, де в ранньому середньовіччі
спостерігалась істотна зміна етнокультурної ситуації, населяли нащадки того
самого докельтського субстрату, який, щоправда, перейшов на кельтські мови.
Але як слід тлумачити той факт, що в ранньому залізному віці населення
Британських островів принаймні здебільшого було кельтомовним, мало
соціальну організацію та релігійні уявлення, близькі до континентальних
кельтських, і навіть відчувало певну солідарність із галльськими племенами під
час їхніх війн із римлянами (Caes. IV. 20)? Не виключено, що кельтизацію
населення островів зумовила міграція відносно нечисленних груп еліти, які
підняли соціальний престиж кельтської мови та культури, полегшуючи їх
засвоєння місцевим населенням. Зауважимо, що до цього положення історична
наука дійшла й без допомоги генетики. Так, ірландських дослідник
Д. О’Корран ще у 1989 р. зазначав, що кельти в Ірландії становили лише
1

Stead I. M. La culture d’Arras // Les Celtes / Ed. S. Moscati. – Paris: EDDL, 2001. – P. 587-590.
Wilson J. F. et al. Genetic evidence for different male and female roles during cultural transitions
in the British Isles // Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2001. – Vol. 98. № 9. –
P. 5080-5081; McEvoy B. et al. The Longue Durée of Genetic Ancestry: Multiple Genetic Marker
Systems and Celtic Origins on the Atlantic Facade of Europe // American journal of human genetics.
– 2004. – № 75. – P. 696.
2
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панівну меншість, яка відчувала на собі дуже сильний вплив автохтонного
некельтського населення1.
На думку Б. Канліффа, принаймні з IV тис. до н. е. на крайньому заході
Європи склалась особлива культурна зона, «атлантичний фасад», яка включала
в себе західне узбережжя Іспанії, півострів Бретань, західну частину Ірландії та
Британії. Усі ці землі багаті на метали, зокрема, олово та мідь, і з давніх часів
вони були з’єднані торгівельними шляхами уздовж океанського узбережжя.
Цими шляхами розповсюджувалися не тільки товари, але й ідеї, безпосереднім
відображенням яких були мегалітичні пам’ятки. За доби бронзи зв’язки
атлантичного фасаду з глибинними районами Європи, які становили
невичерпний ринок збуту кольорових металів, інтенсифікувалися. На базі
кельтських мов, поширених у Центральній та Західній Європі, склалася lingua
franca, яка поширилася й в атлантичній зоні, а разом із нею й інтернаціональні
елементи елітарної культури, технології матеріального виробництва, а також
релігійні концепції й практики2.
Гіпотеза Б. Канліффа має багато слабких місць, однак вона є чи не
єдиним науково обґрунтованим поясненням суперечливих місць лінгвістичної,
археологічної та археогенетичної інтерпретації історії Британських островів.
Вона була покладена в основу західноєвропейської (атлантичної) теорії
етногенезу кельтів, згідно з якою кельтські мови сформувалися в межах
«атлантичного фасаду» й поширювалися не зі сходу на захід, а навпаки3. Однак
«атлантико-центрична» концепція Б. Канліффа й Дж. Коха залишає поза увагою
важливі механізми і явища кельтизації Західної та Центральної Європи. Вона
отримала досить критичні відгуки4 й досі не набула значної популярності в
науковому середовищі.
Таким чином, проблема етногенезу кельтів, яка донедавна вважалася
практично вирішеною, нині знову є предметом дискусій. Аргументація
центральноєвропейської концепції формування кельтської етнічної спільноти,
1

O’Corrain D. Prehistoric and Early Christian Ireland // The Oxford Illustrated History of Ireland.
– Oxford, New York, 1989. – P. 2-3.
2
Cunliffe B. The Ancient Celts. – P. 145-156.
3
Cunliffe B. Facing the Ocean: the Atlantic and its peoples 8000 BC – 1500 AD / B. Cunliffe –
Oxford: Oxford University Press, 2001. – 608 p.; Koch J. T. Tartessian: Celtic in the South-west at
the dawn of history. – Aberystwyth: David Brown Book Co., 2009. – 173 p.
4
Collis J. Celtic from the West? A critique // XIV International Congress of Celtic Studies.
Maynooth, 1-5 August, 2011. – Maynooth, 2011. – P. 29; Фалилеев А. Рец.: Celtic from the West:
Alternative Perspectives from Archaeology, Genetics, Language, and Literature. Ed. by B.W.
Cunliffe, J.T. Koch. Celtic Studies Publications 15. Oxford–Oakville (CT): Oxbow Books, 2010.
VII, 384 р. // Вестник древней истории. – 2012. – №3. – С. 170-175.
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заснованої на наявності континуїтету археологічних культур пізньої бронзової
та ранньої залізної доби, виявилася недостатньо надійною. Виходячи із
сучасного стану дослідження, єдино можливим видається визнання
полілінійного характеру кельтського етногенезу, який передбачав наявність
одразу кількох «прабатьківщин». Кельти не становили єдиної у своїх проявах
етнічної спільноти. Це була радше лінгвістична спільність, окремі сегменти
якої не відчували взаємної спорідненості. Розвиток матеріальної цивілізації
кельтів теж просувався різними шляхами.
Поряд із наявністю багатьох локальних варіантів латенської культури
континентальної Європи, носіями якої були стародавні кельти, існували
самобутні кельтомовні спільноти, які сформувалися незалежно від латену
(кельтібери в Іспанії, носії культури Голасекка у Північній Італії, давні
ірландці), а також кельтомовні носії локальних варіантів латенської культури,
які генетично не були пов’язані з континентальними кельтами (Британські
острови). Крім того, в період міграцій у Південно-Східній Європі та Малій Азії
з’явилися групи вихідців із латенської культурної зони та їхніх нащадків, які
внаслідок переселень на нові землі цілковито втратили «свої» виробничі та
художні традиції, але нерідко зберігаючи у глибоко законсервованому вигляді
мову та певні риси культури.
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2.2 Давні кельти на сході й заході Європи: спільні риси
та локальні відмінності

Незалежно від того, яка теорія походження кельтів є ближчою до істини,
незаперечним фактом залишається те, що до середини ІІІ ст. до н. е. кельтські
мови поширились у Європі від Ірландії до сучасної Туреччини, а вплив
латенського стилю осягнув території від атлантичного узбережжя до Карпат. У
результаті міграцій, природа яких буде розглянута на сторінках наступного
розділу, у Південно-Східній Європі виникли кельтські «царства» та племінні
об’єднання. Вони не становили цілісного ареалу й підтримували лише обмежені
взаємні контакти. Кельти легко вступали в контакт із автохтонною більшістю,
швидко запозичуючи її традиції та звичаї. Різнобарвність і мінливість
кельтського світу в останні століття до н. е. поставила питання, наскільки
взагалі кельтів можна вважати єдиною етнокультурною цілісністю? У цьому
розділі з’ясуємо, у якій формі існувало в давніх кельтів почуття етнічної
ідентичності й чи існувало воно взагалі. Також спробуємо дати відповідь на
питання, чи можна говорити про хоча б відносну єдність культури кельтів1, на
ґрунті якої могло б сформоване уявлення про кельтську етнічність.
Нині достеменно відомо, що кельти не становили єдиного «етносу»,
об’єднаного взаємним усвідомленням спорідненості. Помічено, що існування
етнічної єдності обумовлюється наявністю певного поля інформаційних
зв’язків2, яке у випадку з давніми кельтами було неможливо підтримувати на
величезній території від Ірландії до Туреччини. Відповідно, кельтів не можна
вважати етнічною спільнотою в сучасному розумінні цього слова. Однак для їх
опису може бути застосована запропонована свого часу Ю. Бромлеєм категорія
етнолінгвістична спільність – метаетнічне утворення, всередині якого
простежувалася певна мовна та культурна близькість, а також певною мірою
усвідомлювалася спільність походження. На думку Ю. Бромлея, подібні
спільності були основними етнічними одиницями первісної епохи й на їхній
основі пізніше почали формуватися племінні союзи3.
1

Див. докладніше: Г. Казакевич. Кельти на землях України: археологічна, мовна та
культурна спадщина. – К.: Видавець Сергій Наливайко, 2010. – С. 105-133.
2
Арутюнов С. Этнические общности доклассовой епохи // Этнос в доклассовом и
раннеклассовом обществе / Отв. ред. Ю.В. Бромлей. –М., 1982. – С. 78.
3
Бромлей Ю. Этносоциальные процессы: теория, история, современность – М.: Наука, 1987.
– С. 41-42.
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Справді, на рівні комунікацій між різними етнічними групами кельтів
інколи простежується тенденція до формування метаетнічної або надплемінної
ідентичності. Для цього існували сприятливі передумови у вигляді мовнокультурної близькості. Насамперед слід відзначити вплив мовного фактору. Як
зазначає С. Арутюнов, на рівні побутової свідомості, на рівні автостереотипу
етносу й уявлень про цей етнос серед його сусідів, саме мова у більшості
випадків є найважливішою ознакою й визначником етносу. Мова є
універсальним медіатором етнічних процесів, адже насамперед через
мовленнєву діяльність реалізується будь-який етнічний процес1. Хоча
інформація про кельтські мови на європейському континенті розподілена дуже
нерівномірно, близькість цих мов загалом не ставлять під сумнів. Поширення
практично однакових топонімів та етнонімів практично на всій території
кельтського ареалу показує, що мовна картина світу різних етнічних груп
кельтів відрізнялася мало2. Той факт, що носії взаємно зрозумілих кельтських
діалектів при зустрічі відчували певну спорідненість, був важливим для
конструювання етнічності3.
Отже, певні передумови формування кельтської ідентичності у вигляді
мовно-культурної близькості існували. Писемні джерела дозволяють вважати,
що принаймні в кількох регіонах кельтського ареалу ці передумови
реалізувалися у формування ідентичності. Галли, зокрема, могли
усвідомлювати певну єдність не тільки між собою, але й з представниками
інших племен, близьких за мовою та культурою. Зокрема, у середині І ст. до н.
е. бої, витіснені зі своїх земель у Центральній Європі, мігрували на захід, де
стали союзниками гельветів у їхній боротьбі за політичне домінування в Галлії.
Після поразки гельветів бої, що мали репутацію войовничого народу, були
прийняті на рівноправних засадах громадою племені едуїв, які надали їм землі
для поселення (Caes. BG. I. 28). Очевидно, такий розвиток подій був можливий
лише за умови усвідомлення спорідненості, а також близькості мови й
культури. Відомо також, що в період підкорення Цезарем Галлії жителі
Британії надавали галлам військову допомогу та притулок утікачам від римлян
(Caes. BG. II. 14; IV. 20). Для римського командування ця проблема була

1

Арутюнов С. Роль и место языка в этнокультурном развитии общества // Этнические
процессы в современном мире. – М.: Наука, 1987. – С. 54.
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Див.: Sims-Williams P. Ancient Celtic place-names in Europe and Asia Minor. – Oxford, Boston: Blackwelll
Publishing, 2006. – 406 p.
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(III C BC) / Ed. by L.F. Vagalinski. – Sofia, 2010. – P. 35.
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настільки істотною, що змусила Цезаря організувати дві дуже небезпечні й
дорогі експедиції на острови.
Показові процеси відбувалися в долині Рейну, яка до рубежу ер була
достатньо монолітною в культурному відношенні зоною. За умов
переважаючого впливу латенської культури у цьому регіоні відбувалися
інтенсивні контакти носіїв кельтських і германських мов1. Під час римського
завоювання Галлії населення північно-західної частини країни, яке римляни
називали белгами, вважала себе германцями за походженням [plerosque Belgos
esse ortos a Germanis] (Caes. BG. II. 4), причому деякі племена претендували на
походження від войовничих кімврів та тевтонів (II. 29). У 70 р., тобто
приблизно через 130 років після остаточного підкорення Галлії й установлення
кордону Римської імперії по Рейну, спалахнуло повстання прикордонних
«германських» племен під проводом Цивіліса, колишнього командира
допоміжних частин римської армії. Цивіліс намагався підбурити до повстання
галльські племена, посилаючись на спільне з ними походження повсталих
батавів та каннінефатів. Зокрема, зі слів Тацита, Цивіліс пояснював, що за часів
антиримського повстання галлів на чолі з Віндексом війська едуїв та арвернів
зазнали поразки від батавської кінноти й допоміжних загонів, у складі яких
були белги. Таким чином, «Галлія була розгромлена її ж власними мужами»
[Galliam suismet viribus concidisse] (Tac. Hist. IV. 17). В іншому місці Цивіліс
знову апелює до спільності походження й називає батавів та каннінефатів лише
«невеликою частиною народу галлів» [exigua Galliarum portio] (Tac. Hist. IV.
32).
Ця інформація заслуговує на дуже уважний розгляд, адже Тацит, який
передає її, йшов у супереч римській історіографічній традиції, яка чітко
розмежовувала Галлію та Германію по Рейну. В інших місцях Тацит не тільки
дотримувався цієї традиції, але й, як автор «Германії», виступив у ролі одного з
її творців. Тому цілком ймовірно, що заклики Цивіліса до єднання галльських
племен на основі усвідомлення спільного походження справді мали місце. У
розгляданому випадку етнічна або метаетнічна ідентичність видається саме
тією ситуативною, штучною, соціально та політично обумовленою інституцією,
якою її зображують прихильники конструктивістського напрямку. Однак цей
же випадок показує, як культурна та, частково, мовна близькість могла
послужити основою для формування уявлень про належність до певної етнічної
1

Wells P. S. Celts and Germans in the Rhineland / P. S. Wells // The Celtic World. – London, New
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або метаетнічної спільноти. Слід погодитися з тим, що в повсякденному житті
ці уявлення важливої ролі не відігравали1, однак їх значення в політичних
процесах не можна недооцінювати.
На локальному рівні кельтів поділяють на групи, які в античній
літературі іменувалися як έθνος, natio та gens. Крім того, Цезар у «Записках про
галльську війну», говорячи про конкретні галльські племена, найчастіше
застосовував термін civitatis, під яким, виходячи з контексту, найчастіше слід
розуміти територіальну громаду, яка має власні політичні структури. Термін
natio у творі Цезаря застосований переважно як нейтральне найменування,
наприклад, для означення віддалених племен або у значенні сукупності народів.
Зокрема, Цезар пише про захист послів як загальноприйняту практику «всіх
народів» [omnes nationes] (III, 9). Терміни natio та gens застосовували також і
для означення сукупності груп населення певної країни, зокрема Галлії та
Аквітанії (III. 11; VI. 11, 17). Кілька племен зазвичай утворювали військовополітичне об’єднання, яке Цезар називав populus, «народ». За його часів лише у
Галлії налічувалося 64 «народи», які об’єднували близько 500 «племен». Щодо
них Цезар застосовував латинський терімн pagus.
Як і в будь-якому соціумі, у давніх кельтів існувала багаторівнева
система ієрархічно організованих ідентичностей. Для того, щоб зрозуміти, яким
чином вона функціонувала, необхідно звернути увагу на характер соціальної
структури давніх кельтів. Універсальна модель суспільної організації давніх
кельтів, побудована на зіставленні ранньосередньовічних ірландських та
валлійських джерел із інформацією античних авторів і матеріалами археології,
представлена у праці Р. Карла2. Хоча вона має недоліки, притаманні будь-яким
узагальненням, ця модель пропонує певну точку відліку, базуючись на якій
можна з’ясовувати особливості соціального розвитку окремих кельтських
племен.
Відповідно до моделі Р. Карла, базовою ланкою соціуму давніх кельтів
було *trebā ‘домашнє господарство, хутір’, на чолі якого стояв *kwennom
‘голова, вождь’. Він ніс відповідальність за всіх членів домашнього
господарства, мав право встановлювати покарання й вирішувати суперечки між
ними, а також був зобов’язаний брати участь у військових діях. Безпосереднє
управління домашнім господарством здійснювала його офіційна дружина –
*kintumoniterā, яка в разі відсутності чоловіка могла виконувати функції голови
родини. Відносини між чоловіком та дружиною будувалися на основі
1
2
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«галльського шлюбу», у якому соціальна вага кожного члена подружжя
залежала від майна, внесеного до спільного господарства. Крім голови та його
«старшої» дружини до складу *trebā входили діти, «молодші» дружини, а
також залежні особи, які виконували хатні й господарські роботи. Кілька
подібних сімей, які вели родовід від спільного прадіда, об’єднувались у «велику
родину». Рішення в межах великої родини приймали на раді голів, одних з яких
уважався старшим і виконував функції *kwennom стосовно інших сімей. Великі
родини входили до угрупувань *kenetlom ‘родичів’, які вели родовід від
спільного, часто міфологічного, предка. Крім суто родинних, усередині
суспільства існували різноманітні соціальні зв’язки, починаючи від спільного
виконання сільськогосподарських робіт сусідами до інституту прийомного
батьківства, у межах якого після досягнення сином певного віку, його на кілька
років віддавали на виховання до родини прийомного батька. У політичному
відношенні родові громади утворювали *toutā ‘плем’я, народ, держава’,
чисельність яких могла становити від кількох до кількох сотень тисяч осіб.
Центрами «туатів» були торговельно-ремісничі центри й святилища. Останні у
кельтів здебільшого мали вигляд природних об’єктів (гаїв, пагорбів, водойм). В
окремих випадках зафіксовані оточені ровами та валами сакральні комплекси,
усередині яких виявляють вівтарі, дерев’яних ідолів, окремі поховання1.
У соціально-майновому відношенні суспільство кельтів поділялося на
три великі прошарки: (1) фермери-землевласники, які також займалися
порівняно простими ремеслами; (2) висококваліфіковані фахівці, не зайняті у
сільськогосподарському
виробництві
(ковалі,
ювеліри,
майстри
з
деревооброблення, лікарі, поети тощо); (3) особи, привілейоване становище
яких визначалося походженням або соціальними функціями (вожді племен,
родова еліта, жерці-друїди та барди). Звичайно, всередині цих прошарків також
існувала соціально-майнова диференціація, а межі між ними не були
непорушними.
Для нашого дослідження важливою є наявність у кельтів доволі
розвиненого прошарку еліти з сильними генеалогічними традиціями.
Користуючись термінологією Р. Венскуса, можна сказати, що вона становила
Traditionskern, «ядро традиції», що передавало з покоління в покоління,
1
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поширювало й пропагувало етнічну ідентичність1. Представники еліти, сфера
діяльності яких була пов’язана з війною, носили особливі шляхетні імена,
складені зі слів, що підкреслювали їхнє суспільне становищє та військову
доблесть: rix ‘вождь, цар’, sego ‘сила’, maro ‘великий’, orgeto ‘вбивця’, catu
‘битва’, tarvo ‘бик’, boud ‘перемога’, epo ‘кінь’ тощо. Найбільш родовитий
представник знаті виконував роль вождя, влада якого мала сакральний
характер: її уявляли як символічний шлюб між особою правителя та богинею
землі2. Навколо персони вождя був зосереджений апарат – жерці, дружинники,
ремісники тощо. Його влада щнаходилася під контролем «ради старійшин», яку
Цезар визначає терміном «сенат».
Деякі дослідники вважають, що кельтське суспільство було достатньо
егалітарним, а поширення зброї у ньому корелювало з поширенням вільного
фермерського господарства, представники якого й були, нібито, основою
соціального складу кельтського війська3. Матеріали поховань Центральної
Європи частково підтверджують цю тезу. Після занепаду гальштатської
культури кількість князівських поховань у Центральній Європі поступово
скорочується й уже до середньолатенського часу стає майже непомітною. У цей
період явних ознак глибокого майнового розшарування за свідченнями
могильників не спостерігається. Припускають, що поховання з мечами
належали старшим членам родин, головам домогосподарств, які на час війни
гуртувалися навколо вождя вищого рангу й утворювали ядро його війська4.
Водночас, поховальний обряд не завжди повною мірою відображає картину
соціальних відносин у «живому» суспільстві.
Ми не можемо ігнорувати багату традицію греко-римської історіографії
про значне поширення в кельтському середовищі відносин особистої
залежності5. Як своєрідну екзотику Павсаній описує найменший тактичний
підрозділ кінноти кельтів під назвою trimarcasia (Paus. XIX, 6). Цей підрозділ
складався з вершника й двох його кінних зброєносців, які по черзі вступали в
1
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бій, якщо їхній патрон втрачав боєздатність. Це перегукується з повідомленням
Посидонія про те, що галли на війну ведуть із собою вільних слуг з бідняків,
яких використовують як візників або зброєносців (Diod. Sic. V. 29. 2). Цікавим є
свідчення Цезаря про особливу категорію залежних людей – «солдуріїв», які
посвячували себе служінню шляхетному представникові військовоаристократичної еліти й розділяли з ним не тільки трапези й військову здобич,
але й життя та смерть (Caesar ІІI. 22)1.
Відносини особистої залежності в кельтів мали, крім військового, ще й
соціально-економічний характер. Цезар зазначає, що вплив і могутність у
середовищі галльської еліти визначають за кількістю залежних людей (BG. VI.
15). Він наводить навіть окремий галльский термін для визначення залежних
людей – ambacti ‘ті, що оточують’. Це були найбідніші члени громади, які через
борги й тяжкі податки були змушені шукати собі покровителів. У свою чергу,
«бігмен» зобов’язувався захищати своїх людей від утисків, адже «в іншому
випадку він утрачає серед своїх прибічників будь-який вплив» (BG. VI. 11).
Лави амбактів поповнювали збіднілі представники фермерського прошарку
кельтського суспільства, яким представники еліт надавали земельний наділ або
худобу в обмін на регулярну данину та зобов’язання виконувати послуги. Ця
система «вимивання» прошарку вільних фермерів, добре задокументована як у
Галлії Цезарем, так і в ранньосередньовічній Ірландії та Уельсі, була, швидше
за все, загальнопоширеною в континентальних кельтів. Завдяки їй частка
залежного населення за приблизними оцінками перевищувала 75%2.
Субкультура кельтської еліти була тісно пов’язана з військовими
традиціями3, про характер яких повідомляють писемні джерела. Античні автори
традиційно зображували кельтів народом «схибленим на війні» (Strabo. IV, 4,
2). Кельтські воїни починали битви з гучного ревіння бойових труб (Polyb. II.
28-29) і двобоїв вождів (Diod. Sic. V. 29. 2-3). Далі вони, оголені з почуття
презирства до ворога, кидалися в атаку й відрубували голови переможеним
супротивникам, щоб потім зберігати їх як дорогоцінний скарб (Ibid. 4-5).
Подвиги кельтських ватажків оспівували барди (Appian. Celtica. XII), а самі
вони насолоджувалися бенкетами в оточенні таких самих героїв (Athenaeus, IV
36, p. 151 E - 1521), і влаштовуючи бійки за кращу порцію запеченого на рожні
1

Brunaux J.-L., Lambot B. Armement et guerre chez les Gauloise. 450-52 av. J.-C. P.: Editions
Errances, 1987 – P. 39, 45.
2
Karl R. Altkeltische Sozialstrukturen. – S. 534.
3
Див.: Казакевич Г. Відгомін карниксів: військові традиції давніх кельтів на землях України,
IV-I ст. до н. е. – К.: Темпора, 2008. – 112 с.
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м’яса вепра (Diod. Sic. V, 28, 4- 5). Таким уявляли собі світ кельтських воїнів
греко-римські автори.
Якщо придивитися до цих описів уважніше, може виявитися, що в усіх
зазначених проявах військового етосу кельтів нічого специфічно кельтського
немає. Культура бенкетів, двобоїв, героїчної оголеності та епічних пісень була
поширена в більшості регіонів світу з найдавніших часів і до середньовіччя
включно. Водночас, деякі елементи тактики й озброєння давніх кельтів справді
виглядають доволі самобутніми, що змушує замислитися над існуванням
певного специфічно кельтського способу військової організації, своєрідного
«військового койне», за влучним визначенням А. Рапена1.
У сучасних військово-історичних дослідженнях битви античних армій
розглядають як поетапні багатогодинні зіткнення підрозділів, що переривалися
більш-менш тривалими паузами. Провідна роль у цих сутичках належала
важкоозброєним підрозділам, зімкнений бойовий порядок яких підтримували
мобільні загони легкої піхоти. Вирішальна тактична перевага досягалася
масованим застосуванням метальної зброї – дротиків, пілумів, луків зі стрілами
тощо2. У випадку з військовою справою континентальних кельтів така схема,
однак, суперечить відомим фактам. У кельтів не існувало градації піхотних
підрозділів за видами озброєння й характером бойового шикування. Основним
прийомом ведення бою була стрімка атака на чолі з найкраще озброєними й
найбільш досвідченими воїнами, які намагалися прорвати ряди супротивника й
нав’язати йому рукопашний бій (див., напр.: Caes. BG. II. 19-30). За
необхідності, піхотні підрозділи кельтів могли вести бій як у розсипному, так і
в зімкненому бойовому порядку. Найбільш боєздатну частину війська
становили вершники й бойові колісниці, які обмежено застосовували до самого
завершення латенського періоду.
Майже всі античні автори, які залишили описи битв греків і римлян із
кельтами, відзначали неефективність кельтської піхоти у протистоянні з
загонами застрільників і метальників дротиків. У Північній Італії кельти
неодноразово зазнавали поразок від римлян, які, нарощуючи щільність
застосування метальної зброї, знекровлювали найкращу ударну частину
1
Rapin A. L`Armament celtique en Europe: Chronologie de son Evolution Technologique du Ve au
Ier s. av. J.-C. // Gladius. – 1999. – № 19. – P. 67.
2
Zhmodikov A. Roman Republican heavy infantrymen in battle (IV-II centuries BC) // Historia –
2000. – (49.1). – P. 67–79; Quesada Sanz F. Not so different: individual fighting techniques and
small unit tactics of Roman and Iberian armies // L’Hellénisation en Méditerranée Occidentale au
temps des guerres puniques / Eds. P. François, P. Moret, S. Péré-Noguès. – Pallas, 2006. – P. 245263.
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кельтської піхоти (Appian. Celtica. I. 1; Polyb. II. 28-29). Ця тактика
виправдовувала себе й у битвах зі східними кельтами. Зокрема, Павсаній
описує величезні втрати, яких завдали кельтській похідній колоні легкоозброєні
етолійці (Paus. X, 21, 2). Найбільш красномовним виглядає опис Лівієм битви
римлян з галатами у 179 р. до н. е. Затиснуті на горі Олімп варвари не подбали
про те, щоб підготувати належну кількість метальних знарядь. Займаючи
оборонну позицію, вони дали римлянам втягнути себе у дистанційний бій:
«Вони не були достатньо обачними й метальні списи, кулі та стріли вражали їх
звідусіль; засліплені люттю й страхом, вони діяли навмання й дали втягнути
себе до битви такого типу, до якого вони були зовсім непридатні. Справді, вони
звикли до ближнього бою, де на удар можна відповісти ударом, пораненням на
поранення. ... А тут, де прихований від очей супротивник здалеку завдає їм
поранень легкою метальною зброєю, їхнє сліпе шаленство не знаходить виходу
й, подібно до поранених звірів, вони у нестямі кидаються на своїх» (Liv.
XXXVIII. 21. 7-8).
У пізніших джерелах протиставлення метальних дротиків, якими була
озброєна римська важка піхота кельтським ударним списам стало свого роду
стереотипом (Dyonis. Hal. XIV, 9, 13). І лише в період Галльської війни
з’являються згадки про систематичне й організоване застосування кельтами
метальної зброї (Caes. BG II, 25; II, 27; III, 4; III, 25).
Комплекс озброєння давніх кельтів відповідав тактичним вимогам, які
висувало застосування як розсипного, так і зімкненого шикування, стрімкі
атаки, часті рукопашні двобої, необхідність здійснювати тривалі переходи й
вступати у бій практично без підготовки. Серед античних авторів найбільш
точний і повний опис кельтської паноплії належить Посидонію. Він згадує
високі щити з особливими прикрасами; мідні шоломи з карбованими
протомами птахів або чотириногих тварин; бойові труби, які видають грізні
звуки, що нагадують гуркіт битви; залізні кольчуги; довгі мечі, які носять на
залізному чи мідному ланцюгу на правому стегні; списи-ланкії з залізними
наконечниками довжиною в один лікоть і більше, які воїни у битві виставляють
перед собою (Diod. Sic. V. 30. 2).
Цей опис, датований кінцем ІІ ст. до н. е., за винятком деяких окремих
деталей, у цілому досить точно відповідає археологічним знахідкам кельтської
зброї на рубежі фаз LT C2 і D1 відносної хронології. Помічено, що впродовж
усього латенського періоду на всій території латенського ареалу застосовували,
по суті, ті самі види й типи предметів озброєння. У пізньолатенський час
спостерігаються істотніші регіональні відмінності в конструкціях і формах
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предметів озброєння1. Однак цілісність кельтського «військового койне»
зберігається й у цей період, про що свідчать синхронні еволюційні зміни форм
мечів, умбонів щитів, шоломів тощо.
Деякі іконографічні джерела, зокрема, мармуровий рельєф храму Афіни
в Пергамі першої половини II ст. до н. е., з майже фотографічною точністю
зображує кельтські щити з характерними умбоном, кольчуги з пелериною, ярма
бойової колісниці, шоломи
тощо2. Більшість зображень мають точні
відповідності серед знахідок латенського озброєння з поховань кінця III ст. до
н. е. у Центральній та Південно-Східній Європі. Останні містять так званий
Dreierausrustrung, що складається з овального щита-фірея з залізним умбоном,
списа й меча3. Такий набір вважають більш-менш типовим, незважаючи на те,
що в латенських похованнях кількість зброї коливається від одного
наконечника списа до повного обладунку одного або двох воїнів і бойової
колісниці.
Археологія демонструє також певні локальні особливості, які
характеризували паноплію кельтів у різних регіонах, які перебували під їхнім
військово-політичним
впливом.
Так,
кельти
Подунав’я
широко
використовували характерні для фракійської культури великі однолезові бойові
ножі4. У Фракії, як буде показано нижче, власне кельтські предмети озброєння
у воїнських похованнях були представлені майже виключно мечами. У багатьох
регіонах, особливо на сході Європи й у Малій Азії, простежити характер
паноплії вкрай важко через застосування кельтами поховального обряду, який
не залишав археологічно помітних слідів. Тим не менше, для кельтських
племен від Британії до Малої Азії значною мірою притаманна одноманітність
озброєння, а також тактичних прийомів, описаних греко-римськими авторами.
Різкий контраст спостерігається лише в порівнянні з військовою справою
народів степової зони або Середземномор’я, в тому числі, з кельтіберами.
Крім способу ведення бойових дій, ще одним самобутнім проявом
кельтської соціальної організації античні автори вважали жерців-друїдів, які
розглядали як ієрархізований прошарок, наділений численними функціями та

1

Lejars T. L'armement des Celtes en Gaule du Nord à la fin de l'époque gauloise // Revue
archéologique de Picardie. – 1996 – Vol. 3, №1. – P. 100.
2
Bohn R. Altertümer von Pergamon. Bd. II.Berlin: Königliche museen zu Berlin, 1885. – 65 s.
3
Rapin A. L’armement // Les Celtes / Ed. S. Moscati. – Paris: EDDL, 2001. – P. 323.
4
Balen-Letunić D. Krasnolatenski noževi tipa Pritoki-Bela Cerkev // Journal of Dalmatian
archaeology and history. – 2006. – Vol. 1 No. 99. – P. 65-70.
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привілеями (Diod. Sic. V. 31. 2–3; Strabo IV. 4. 5; Caes. BG. VI. 13)1. За
свідченнями Цезаря, у Галлії І ст. до н. е. друїди становили надплемінний
соціальний інститут, який виконував не тільки релігійні, а й регулятивні
функції. Він згадує щорічну асамблею галльських друїдів, під час якої обирали
верховного жерця, здійснювали судочинство тощо. Рішення суду друїдів
визнавали всі галльські племена (Caes. BG. VI. 13). Цезар міг перебільшувати
політичну роль друїдів та їхнього зібрання, але сам факт існування подібних
надплемінних інституцій сумнівів не викликає. Схоже за характером явище
зафіксоване в ранньосередньовічній Ірландії2, а в самій Галлії після
перетворення її на римську провінцію практика проведення щорічних асамблей,
які відтоді мали виключно релігійний характер, була перенесена до Лугдунума
(суч. Ліон)3.
Красномовні повідомлення Посидонія та Цезаря про друїдів, які
виховували нащадків кельтської еліти, виносили судові вироки (Strabo IV. 4. 6;
Caesar VI. 13) й припиняли конфлікти між племенами однією своєю появою на
полі бою (Diod. Sic. V. 31. 5), створили спокусу перебільшувати значення
жрецької організації давніх кельтів. І варто зазначити, що для багатьох
дослідників ця спокуса стала справді непереборною. Навіть у наукових працях
побутували фантастичні теорії про «корпорацію» або «орден» друїдів, який
створив таємничу релігійну доктрину й мав неомежену владу в кельтському
суспільстві4. Одним своїм рішенням цей «орден» нібито міг поставити поза
законом ціле плем’я, прирікаючи його на вимирання. Що вже казати про
популярну літературу, яка приписувала друїдам володіння надприродними
знаннями, а до друїдів записувала самого Ісуса Христа.
Насправді для подібних поглядів немає жодних підстав: усі вони є
наслідком надто великої довіри до Посидонія та Цезаря, які у своїх текстах
свідомо перебільшували значення друїдів. Перший хотів бачити в них нащадків
1
Детальніше про структуру, функції та суспільний статус прошарку друїдів див.: Green M.
Exploring the world of druids. – London, New York: Thames and Hudson, 1997. – 192 p.;
Казакевич Г. Друїди в суспільний організації стародавніх кельтів // Вісник Чернігівського
державного педагогічного університету. Серія: історичні науки. – 2006. – №4. – С. 3-7;
Казакевич Г. Кельти: традиційна культура та соціальні інститути. – К.: Фітосоціоцентр, 2006.
– С. 169-217.
2
Ross A. Ritual and the druids // The Celtic World. – London, New York: Routledge, 1997. – P.
432-438.
3
Штаерман Е. Принципат Августа // История Европы. С древнейших времен до наших
дней. Т. 1. / Отв. ред. Е.С. Голубцова. – М., 1988. – С. 547.
4
Доманина С. Кризис друидической системы накануне галльской войны // Из истории
античного общества. – 1999. – Вып. 6. – С. 40.
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мудреців «золотого віку», другому друїди були потрібні заради збільшення
галльської небезпеки в очах римлян. Насправді ж у джерелах немає жодного
свідчення, яке б на історичних прикладах демонструвало, що друїди справді
мали ту повноту влади, яку їм приписували. Не були чимось унікальним і
соціальні функції друїдів, адже відомо, що римські фламіни1, жерці давніх
етрусків та волхви ранньосередньовічних слов’ян користувалися таким самим
високим статусом у своїх суспільствах. Відмінності полягали лише в деталях.
Хибне уявлення про надпотужну жрецьку організацію Галлії дало
привід деяким дослідникам підкреслювати відмінність між західними та
східними кельтами. Мовляв, соціальна організація кельтів Подунав’я та Малої
Азії не передбачала наявності друїдів, адже жоден античний автор їх не згадує2.
Проте, якщо взяти до уваги, що образ могутньої жрецької корпорації кельтів є
результатом маніпуляцій Посидонія та Цезаря, складається враження, що більш
ранні грецькі автори могли просто не помітити наявність друїдів у східних
кельтів. Якщо уважніше придивитися до описів кельтського нашестя на
Балкани може скластися враження, що серед нападників могли бути впливові
особи, які виконували не тільки вождівські, а й жрецькі функції3.
Звертають на себе увагу два персонажі згадані Павсанієм серед
кельтських воєначальників, – Камбавл та Комбутіс. Перший був ватажком
походу кельтів у Фракію, який вони здійснили у 280 р. до н. е. Тоді, не маючи
достатніх сил, він вирішив відмовитися від наступу на Грецію (X. 19. 5–6).
Комбутіс уже під час літньої кампанії 279 р. до н. е. разом з Оресторієм
здійснив каральну експедицію в Етолію і захопив тамтешнє містечко Каллій
(Paus. X. 22. 2–3). Імена Камбавл і Комбутіс не зафіксовані жодним іншим
джерелом. Виникає навіть підозра, що Павсаній говорить про ту саму особу,
ім’я якої було по-різному викривлене його інформаторами.
Імена Камбавл/Комбутіс семантично тотожні й походять від кельт.
кореня *camb-/*cambo- ‘кривий’, який широко представлений у галльській
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Жреческие коллегии в Раннем Риме. К вопросу о становлении римского сакрального и
публичного права / Под ред. Л. Л. Кофанова. – М. : Наука, 2001. – 327 с.
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James S. Exploring the world of the Celts… – P. 91.
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Статус друїда передбачав можливість брати участь у цивільному та військовому управлінні.
Прикладом цього є Дівітіак, друг та союзник Цезаря, про належність якого до організації
друїдів повідомляє Цицерон (De divinatione. I. 41. 90). Близько 60 р. до н. е. Дівітіак від імені
народу едуїв виступав у римському Сенаті; згодом він займав посаду вищого цивільного
адміністратора (вергобрета), а у 57 р. до н. е. очолював експедицію едуїв проти белловаків
(Caes. II. 5).
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мові1. Поява імені, що перекладається як «Кривий», в антропоніміконі
кельтських вождів видається щонайменше дивною. Адже вони різко
контрастують на тлі «кшатрійських» імен, які походять від «шляхетних»
коренів maro- ‘великий’, catu- ‘битва’ тощо. Корінь *camb-/*cambo- лише двічі
зустрічається в композитних аристократичних іменах Combuocovatus (CIL. 13.
2583) й Combolomaros (Liv. XXXVIII. 19. 3) у Галлії. Проте, імена Камбавл та
Комбутіс більше схожі на простонародні прізвиська, відомі з галло-римської
епіграфіки2.
Припущення про те, що кельтський військовий ватажок міг носити
прізвисько «Кривий», можна відкинути одразу, адже воно суперечить
характерним для багатьох традиційних культур уявленням про фізичну
досконалість вождя. Ірландська міфологічна традиція засвідчує, що такі
уявлення були поширені й у кельтському середовищі3. Однак ім’я з подібною
семантикою могло бути цілком органічним для жерця, адже «кривизна»,
кульгавість, відсутність ока майже завжди асоціювали з потойбічним світом.
Згадаємо кульгавого грецького Гефеста або одноокого скандинавського Одіна.
Про існування подібних уявлень у культурі кельтських народів свідчать,
зокрема, численні згадки в ірландських сагах. Наприклад, у «Битві при Маг
Туїред» верховний бог Луг обходить своє військо на одній нозі [lethcois] й
заплющуючи одне око [letsúil] (букв. «напівногий та напівокий»)4. Про те, що
«кривизну» могли сприймати як шляхетну ознаку жерця, свідчить пряма
індоєвропейська паралель: у німецьких хроніках згадується жрець прусів на
ім’я Krivė, який володів великими землями й користувався значним
авторитетом серед одноплемінників5.
На жрецький статус Камбавла/Комбутіса може вказувати не тільки ім’я,
але й учинки, які йому приписує Павсаній. За його словами, Комбутіс разом із

1

Можна згадати слово combion у магічному тексті на табличці з Шамал’єр (див.: Lambert P.Y. La tablette gauloise de Chamalières // Études Celtique. – 1979. – T. XVI. Р. 141–169), топоніми
Cambodunum, Cambonum, Camboglannum, Morikambe (*mori-cambi) тощо (Room A.
Placenames of the World. – Jefferson: McFarland, 2005. – P. 256).
2
Напр.: ім’я Cambaro на клеймах бронзового поcуду римського часу: Falileyev A. “New”
Gaulish Personal Names / A. Falileyev // Keltische Forschungen. – 2009. – 4. – P. 164–165.
3
Зокрема, у «Битві при Маг Туіред» короля Нуаду, який втрачає руку у бою, негайно
відстороняють від влади: Cath Maige Tuired: The Second Battle of Mag Tuired. – Dublin: Irish
Texts Society [Cumann na Sgríbheann Gaedhilge], 1982. – P. 26.
4
Ibid. – P. 58. Пор.: Plin. NH. XXVIII. 4.
5
Gimbutas M. The Balts. – London: Thames and Hudson, 1963. – P. 183.
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Оресторієм1, маючи завдання залякати етолійців та відтягнути їхні сили,
учинили розправу над мешканцями Каллія. Павсаній особливо підкреслює
жорстокість, із якою була здійснена ця акція, згадуючи, зокрема, знущання й
насильство кельтів над жінками, поїдання немовлят і т. п. Ця розповідь
перегукується з повідомленням Діона Кассія про розправу бриттів над
мешканцями двох римських колоній під час повстання Боудікки в 61 р. н. е.
Вона також супроводжувалася масовими вбивствами жінок, яких піддавали
жорстоким тортурам і знущанням. До того ж, Діон Кассій прямо пов’язував ці
вбивства з релігійним культом: «усі ці звірства супроводжували вони [бритти –
Г.К.] жертвоприношеннями й оргіями в різних святилищах своїх богів, але
більше за все у священному гаю Андати2. Так називають вони свою богиню
перемоги, якій найбільш ревно поклоняються» (LXII. 7. 2–3). Різанина у Каллії
нагадує також згадку про жорстоку розправу галлів над римськими торгівцями
в місті Кенаб, яку вони здійснили під керівництвом певних Конконнетодумна й
Котуата (BG. VII. 3). У Гірція ім’я останнього згадується як Гутруат (BG. VIII.
38), у чому справедливо вбачають викривлене галльське gutuater/guturvatus
‘жрець, гутуатер’3.
Масові ритуальні вбивства, які здійснювали східними кельтами,
неодноразово згадуються писемними джерелами (Liv. XXXVIII. 37. 12; Appian.
Celtica. XI; Just. XXVI, 2, 4). У різних частинах кельтського світу сліди
подібних практик зафіксовані також археологією. Зокрема, у святилищі белгів
Рібемон-сюр-Анкр були виявлені розчленовані кістяки, які належли понад 5
тисячам жінок та чоловіків, найімовірніше військовополонених4. Нещодавно
сліди жертвоприношень кількох дорослих осіб були виявлені й в окупованому
1

Швидше за все ім’я Оресторій – викривлене кельтське Оргеторікс (від кельт.*orgeto«вбивця»): Evans D. E. Gaulish personal names. A study of some continental Celtic formations. –
Oxford: Clarendon Press, 1967. – P. 239-240.
2
В іншому місці Діон Кассій називає цю богиню Андрасте (LXII. 6. 2).
3
Evans D.E. Op. cit. – P. 96; Chadwick N.K. The Druids. – P. 40. Слід зазначити, що різанина у
Кенабі стала початком важкого для римлян повстання Верцингеторікса, який об’єднав у
боротьбі проти загарбників усі галльські племена. Після його придушення саме у
Котуаті/Гутуатері римляни вбачали винуватця усіх своїх труднощів. Цезарю навіть довелося
віддати його солдатам для тортур і вбивства (BG. VIII. 38), чого уникли набагато більш
впливові супротивники римлян. У римській Галлії жрецька посада gutuater відома за
епіграфічними написами, причому в одному з випадків гутуатер одночасно займав посаду
префекта міста (CIL 13. 1577).
4
Брюно Ж.-Л., Бюкзешюнц О. Новые исследования кельтской цивилизации во Франции //
Вестник древней истории. – 1990. – № 3. – С. 138-139; Amandy M., Brouquier-Redde V.,
Delestree L.-P. Ribemont-sur-Ancre (Somme) // Gallia: Archéologie de la France antique. – 2000. –
T. 56. – P. 177-183.
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кельтами Гордіоні – колишній столиці Фригійського царства у Малій Азії1.
Обрядовість, за якою були здійснені ритуальні вбивства знаходить близькі
паралелі у практиках людських жертвоприношень в інших галльських
святилищах.
Інша культова практика, що об’єднує східних і західних кельтів, –
звичай відрубувати голову переможеному супротивнику, який шокував греків і
римлян. Лівій повідомляє, що кельтські вершники в Північній Італії
прикріплювали голови вбитих римлян до коней або насаджували їх на списи
(Tit. Liv. X. 26. 11). Цей же звичай описує Юстин. За його словами, кельти, які
під час походу на Грецію розбили македонське військо, відрубали полоненому
цареві Птолемею Керавну голову, а потім, насадивши її на спис, носили перед
своїм військом (Iustin. XXIV. 5. 6). Після війни відрубані голови прибивали до
стін осель, бальзамували в кедровій олії й оберігали як найдорогоцінніший
скарб (Diod. Sic. V, 29). Припускають, що цей обряд був запозичений кельтами
у кочових племен Східної Європи2. Ю. Мосенкіс вважає, що й саме слово
*kwenno ‘голова’ у кельтських мовах може мати північнокавказське походження
й бути спорідненим, наприклад, з ботліхським гъвана ‘голова’3.
Поховальний обряд також до певної міри відображає відносну єдність
світоглядних уявлень давніх кельтів. Він мав величезну кількість локальних
особливостей, однак можна констатувати, що практично на всій території
розселення кельтів поховальний обряд пройшов ті самі етапи еволюції. У
ранньолатенський період поховання були переважно інгумаційними в
супроводі інвентарю, однак сам обряд мав безліч локальних відмінностей4.
Уже за епохи міграцій кельти почали переходити до обряду кремації, що
супроводжувалося поступовим збіднінням поховального інвентарю. Помічено,
що кремація була особливо характерною для кельтів Карпатської котловини, і
найбільш ранній перехід від обряду інгумації до тілоспалення відбувся саме на
сході кельтської ойкумени, подекуди вже в першій половині ІV ст. до н. е. У
деяких місцевостях довго зберігалася біритуальність5. Така географічна
1

Dandoy J. R., Selinsky P., Voigt M. M. Celtic sacrifice // Archaeology. – 2002. – Jan.-Feb. – P. 4449; Voigt M. M. Celts at Gordion the late hellinistic settlement // Expedition. – 2003. – Vol. 45, №
1. – P. 14-19.
2
Frey O. H. La formation de la culture de La Tène // Les Celtes / Ed. S. Moscati. – Paris:
EDDL, 2001. – P. 137.
3
Мосенкіс Ю. Про походження докельтського субстрату // Мова та історія. – 1998. – Вип. 36.
– С. 18.
4
Waldhauser J. Keltisch Graberfelder in Bohmen // Ber. Der Romisch-Germ. Komiss. – 1988. – Bd
68. – P. 25-180; Монгайт А. Зазнач. праця. – С. 246; Широкова Н. Зазнач. праця. – С. 104.
5
Woźniak Z. Osadnictwo celtyckie… – S. 75; Його ж: Wschodnie pogranicze… – S. 51-52.
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особливість еволюції поховального обряду була цілком закономірною.
Доведено, що обряд кремації поширювався з південних придунайських районів,
де він відомий з початку бронзового віку, далі на північ, при чому незалежно
від етнічних кордонів. Поширення обряду тілоспалення було обумовлене,
насамперед, його санітарно-гігієнічними перевагами1. У ІІ ст. до н. е. кремація
стала переважаючою, а ще через століття майже на всій території
континентальної Європи, що була заселена кельтами, могильники зникли. З
того часу відомі лише нечисленні поодинокі поховання або невеликі групи.
Кельти у більшості перейшли до поховального обряду, сліди якого не можуть
бути зафіксовані археологією2. Найвірогідніше відбулася якась еволюція
кремації, принаймні Посидоній у ІІ ст. до н. е. та Цезар у середині І ст. до н. е.
спостерігали, як галли спалюють своїх небіжчиків, кидаючи до вогнища «все,
що на їхню думку, подобалося покійному за життя» (Caesar VI. 19).
З’ясування проблеми зникнення кельтських поховань значно
ускладнюється тим, що ми не знаємо особливостей та навіть хронологічних
меж цього процесу. Ми бачимо лише результат і не володіємо інформацією про
те, коли й звідки він розпочався, скільки часу зайняло його поширення і чи
мало місце співіснування обрядів, які залишали й не залишали слідів. Еволюція
поховального обряду не могла бути миттєвим явищем, адже відомо, що
кремація сама по собі завойовувала популярність у кельтів упродовж майже
двох століть. Деякі факти, зокрема мізерна кількість дитячих поховань,
указують на те, що кельти завжди використовували певну форму поховального
обряду, невловимого для археологів. Тож не виключено, що й поховання в
кельтському світі почали зникати не у І ст. до н. е., а набагато раніше.
На це може вказувати ремарка Павсанія, який дивувався з того, що
кельти після бою у Фермопільській ущелині не домовлялися з греками щодо
видачі тіл загиблих: їм нібито було байдуже, чи будуть вони поховані, чи їхні
тіла стануть здобиччю звірів і птахів (Paus. X. 4. 21). Павсаній говорить про те,
що у кельтів взагалі не прийнято оплакувати своїх померлих. Це повідомлення
перетинаєтьcя з інформацією інших античних авторів про кельтіберський
звичай залишати тіла загиблих на з’їдення птахам (Sil. Ital. II. 3. 341-343; Claud.
Aelianus. De nat. anim. Х. 22). Існування такої практики підтверджується й
1

Гамкрелидзе Т., Вяч. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. 2. – Тбилиси:
Изд-во Тбилисского ун-та, 1984. – С. 830.
2
Щукин М., Еременко В. К проблеме кимвров, тевтонов и кельтоскифов: три загадки //
Археологический сборник Государственного Эрмитажа. – 1999. – № 34. – С. 137; Olędzki M.
‘Anarti’ and ‘Anartophracti’: Transcarpathian cultural and settlement relations of the Celts // Celts
on the Margin / Ed. by H. Dobrzanska, V. Megaw, P. Poleska. – Krakow, 2005. – P. 148.
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іконографією1. Подібні звичаї існували у массагетів, персів та інших народів
давнини (ср.: Strabo XI, 8, 6; XV, 1, 62; 3, 20).
У сфері матеріального виробництва також спостерігається певна
спільність проявів і спадковість розвитку на значній частині ареалу, заселеного
в античний період кельтами. Однак інтерпретацію матеріальних об’єктів як
показників кельтської етнічності слід здійснювати вкрай обережно, з огляду на
полілінійний характер етногенезу й дисперсне розселення кельтомовних груп у
Європі та Малій Азії. На відміну від більш-менш компактно розселених давніх
народів, для давніх кельтів не була притаманна уніфікація поховального обряду
або традицій виробництва ліпної кераміки. За цими ознаками можна виділити
лише локальні групи кельтського населення в різних частинах латенського
ареалу. Єдність форм матеріальної культури для більшості кельтських племен
простежується лише у структурах поселень, деяких галузях ремісничого
виробництва, а також у декоративно-прикладному мистецтві.
Принаймні до кінця ІІ ст. до н. е. основною формою латенських
поселень були невеликі відкриті селища (vicus) або ферми (aedifica), де
зосереджувалося соціальне життя й господарська діяльність кельтів. Селища
рідко займали площу більше 0,5 га й, як правило, складалися з 5-6 невеликих
житлових споруд та певної кількості господарських будівель2. Господарське
життя та ремісниче виробництво зосереджувалось у спеціальних приміщеннях,
які конструктивно майже не відрізнялися від житлових. Поступово на основі
деяких сільськогосподарських поселень формувалися виробничі центри, у яких
зосереджувалася торгівля й ремісниче виробництво. Такі центри стали
сполучною ланкою еволюції кельтських поселень від аграрних хуторів та
невеликих селищ, які займала одна велика родина, до протоміських поселень
типу oppida3.
Виникнення торговельно-ремісничих центрів було результатом дії
закономірностей соціально-економічного розвитку кельтських племен. Р. Карл
зазначає, що голови домогосподарств та великих родин використовували дві
основні стратегії посилення свого впливу. Перша полягала в екстенсивному
накопиченні багатства у вигляді земель та худоби. Друга передбачала
перетворення родового поселення на локальний осередок соціальних зв’язків
1

Almagro-Gorbea M., Lorrio A.J. War and society in the Celtiberian world // e-Keltoi. – 2004. –
Vol. 6. – P. 82, fig. 4.
2
Брюно Ж.-Л., Бюкзешюнц О. Новые исследования кельтской цивилизации во Франции
//Вестник древней истории. – 1990. – № 3. – С. 132-133.
3
Rustoiu A. Masters of metals in the Carpahian basin (workshops, production centers and funerary
manifestations in early and middle La Tène // Ephemeris Napocensis. – 2009. – XIX. – P. 9.
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шляхом надання притулку іноземцям, забезпечення гостинності для жителів
навколишніх селищ тощо1.
На рубежі ІІ – І ст. до н. е. поряд із відкритими селищами та фермами в
ареалі латенської культури з’являються поселення, які несли на собі перші
ознаки міської культури. Римляни називали їх оппідумами (oppida) і саме цей
термін набув поширення в історичній науці, не зважаючи на те, що самі кельти
іменували такі поселення dunum ‘місто, укріплення’2. Найбільші оппідуми
розташовувалися на території центральної та південної частини Франції
(Бібракте, Алезія), Південної Німеччини (Манхінг) та Чехії (Страдоніце,
Завіст).
Появу оппідумів найчастіше пов’язують із загостренням зовнішньої
небезпеки і, слід вважати, що спочатку вони справді мали виключно оборонне
призначення. На це, зокрема, вказує розташування більшості з оппідумів у
важкодоступних місцевостях, де береги річок, скелі та круті схили пагорбів
відігравали роль природних укріплень. Оппідуми відігравали роль соціальноекономічних та політичних центрів. Вони найчастіше розташовувалися на
перехресті торговельних шляхів, поблизу родовищ золота, заліза, солі, графіту
та іншої сировини, що зумовлювало їх перетворення на потужні центри ремесла
й торгівлі3. Водночас, оппідуми не можна вважати справжніми містами. Їхнє
постійне
населення,
принаймні
більшість,
було
зайняте
у
сільськогосподарському виробництві, причому угіддя, де вирощувалися
культурні рослини, зазвичай розташовувалися всередині «міських» мурів.
Побут мешканців оппідумів, у більшості випадків, майже не відрізнявся від
селянського, притаманного мешканцям відкритих селищ4. Не було тут і
монументального будівництва, характерного для середземноморських країн.
Окрім святилищ, часто природних, в оппідумах взагалі не було громадських
споруд.
Слід також зауважити, що у сучасній історіографії термін оппідум
зазвичай не наповнений конкретним змістом. Оппідумами можуть називати і
городища давніх бриттів, які відігравали винятково захисну функцію, й
еллінізовані міські центри Південної Галлії на зразок відомого своєю
монументальною архітектурою Гланума, й величезні торговельно-ремісничі
1

Karl R. Altkeltische Sozialstrukturen. – S. 291-327.
Boos A. ‘Oppidum’ im caesarischen und im archaologischen Sprachgebrauch – Widerspruche und
Probleme // Acta praehistorica et archaeologia – 1989. – № 21. – S. 53-73.
3
Шкунаев С. Кельты в Западной Европе в V-I вв. // История Европы. С древнейших реформ
до наших дней: В 8 т. Т. 1. – М.: Наука, 1988. – С. 499-500.
4
Küster H. L’agriculture // Les Celtes / Ed. S. Moscati. – Paris: EDDL, 2001. – P. 426-428.
2

89

протоміста Галлії та Богемії, такі як Бібракте або Манхінг, й відносно невеликі
поселення балканських кельтів (наприклад, Сегестіка або Сінгідунум), на місці
яких згодом були побудовані римські провінційні міста. Помилкою буде
вважати оппідуми певним специфічно кельтським типом протоміських
поселень. Типологічно подібні оборонні городища, які водночас відігравали
роль торговельно-ремісничих центрів, задовго до кельтів існували у Східній
Європі. Прикладом може слугувати Кам’янське городище, яке було потужним
металургійним центром Степової Скіфії1.
Хоча торговельно-ремісничі городища не були ексклюзивно кельтським
явищем, той рівень економічного розвитку, який демонструє «цивілізація
оппідумів» є справді непересічним для варварських народів Європи. Ремесло у
кельтів доволі рано вийшло за межі домашнього виробництва, а в латенський
час основні його галузі вже мали розвинений спецалізований характер і були
відокремлені від сільськогосподарської діяльності.
Галузями виробництва, які найбільше демонструють культурну єдність
латенського ареалу, безперечно, були чорна металургія, металооброблення та
ювелірна справа. Латенські залізні та бронзові вироби вражають своєю
подібністю форм, декору й технологій виробництва у величезному ареалі від
Британії до Карпат. Зокрема, єдністю та уніфікованістю характеризувалися
традиції кельтського зброярства. Це ж стосується й виробництва знарядь праці,
прикрас (фібул, браслетів, поясних ланцюгів, торквесів), а також бронзового
посуду (казанів, сітул та джбанів із носиком). Власне ця одноманітність
металевих виробів і стала свого часу основою, на якій було виділено саме
поняття «латенська культура».
Єдність простору ідей та уявлень в ареалі давніх кельтів відображає так
званий латенський художній стиль. Як відомо, декоративно-прикладне
мистецтво, особливо в умовах традиційної культури, несе в собі вагоме
семіотичне навантаження. Воно становить, за висловом В. Мігоу, своєрідну
«візуальну мову»2, яка є добре зрозумілою її носіям. Володіння цією мовою
було пов’язане не тільки з естетичними, але й з релігійно-міфологічними
уявленнями, які належать до сфери колективної ідентичності. Ілюстрацією до
визначення традиційного мистецтва саме як візуальної мови є свідчення
Діодора про те, як ватажок кельтів Бренн, грабуючи грецькі святилища,
насміхався над греками, не розуміючи, чому вони зображували своїх богів у
людській подобі (Diod. XXII. 9. 4). В. Мігоу та Р. Мігоу вважають, що в кельтів
1
2

Гаврилюк Н. Экономика Степной Скифии... – С. 326-327.
Megaw J. V.S., Megaw M. R. «The mechanism of (Celtic) dreams?»… – P. 432.
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з часів гальштатської культури й до середньовічної Ірландії простежується
континуїтет у сфері розвитку декоративно-прикладного мистецтва, що можна
вважати свідченням кельтської етнокультурної єдності1. Така оцінка видається
певним перебільшенням, хоча тема мистецтва вимагає вкрай прискіпливої
уваги в контексті дослідження кельтської ідентичності.
Уніфікація технологій та стилю, а також напрочуд швидке поширення
моди в ареалі латенської культури свідчать про існування в цьому ареалі
певного спільного комунікаційного поля, яке полегшувало обмін технологіями.
Єдиним логічним поясненням цього явища є особливий статус ремісників, які у
кельтському середовищі користувалися певною свободою пересування. В
язичницькій Ірландії теслярі, ковалі, воїни, арфісти, поети, друїди, лікарі,
кравці та мідники утворювали єдиний соціальний прошарок aés dána, «людей
мистецтва»2. Вони могли довільно змінювати місце свого проживання,
переходити з однієї області до іншої, без утрати «ціни честі», тобто зберігаючи
свій правовий статус вільної людини.
Р. Карл припускає, що в давніх кельтів поряд із ремісниками, які мали
залежний статус і були прив’язані до певної території, існували також
мандрівні фахівці (ремісники, лікарі, знавці традиційного права, поети), яких
наймали спеціально для виробництва певних предметів або виконання певних
функцій3. Виявлення чисельності прошарку висококваліфікованих ремісників
ускладнюється тим, що кельтський поховальний обряд у цілому не передбачав
включення до супровідного інвентарю знарядь праці. Водночас, у
східнокельтському ареалі відомі окремі багаті поховання, які містять
ковальське приладдя. В одному з них (Фінтінелі-Деалул Попії, Румунія) була
виявлена грецька олійна лампа, використання якої, на думку А. Рустою,
свідчить про знайомство похованого з грецькою технологією штучного
освітлення, яке не могло відбутися в межах локальної громади4.
Випадки, коли кельтські ремісники проникали за межі власне
кельтських земель, відомі з писемних джерел. Зокрема, Пліній згадує вихідця з
галльського племені гельветів Елікона, який жив у Римі й був відомий своїм
«ковальським мистецтвом», а згодом повернувся до себе на батьківщину. Він
показав своїм жадібним до військової здобичі одноплемінникам плоди
південних земель – сушену фігу, виноградину й оливкову олію, чим нібито
1
Див.: Megaw R., Megaw V. Celtic art: from the beginnings to the Book of Kells / R. Megaw, V.
Megaw – London, New York: Thames and Hudson, 2001. – 312 p.
2
Шкунаев С. Зазнач. праця. – С. 48.
3
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спровокував напад кельтів на Північну Італію (Plin. Maior XІІ. 2). Згаданий
випадок, який належить радше до категорії історичних анекдотів, знаходить
підтвердження в археологічних джерелах. Вони засвідчують наявність
своєрідного обміну кваліфікованими ремісничими кадрами між кельтськими і
германськими землями1.
Таким чином, аналіз соціальних та релігійних інститутів давніх кельтів
дозволяє дійти висновку, що в середовищі давніх кельтів сформувалися певні
передумови для формування надплемінної ідентичності. Такими передумовами,
поряд із діалектною близькістю, були спільні риси світоглядних уявлень та
релігійних вірувань, виражені в культових практиках та поховальному обряді,
соціальних та військових традиціях, рисах суспільної організації. У різних
частинах кельтського світу до рубежу ер сформувались ознаки регіональної
ідентичності. Водночас, переважаючим типом ідентичності в кельтському
середовищі залишалося почуття належності до «племені» (civitas) та
соціального прошарку. Незважаючи на поліваріантний характер латенської
культури, в різних частинах Європи вона демонструє також і певну єдність, що
виявляється у типологічній подібності структур поселень, єдиній технологічній
базі, а також відносній цілісності латенського художнього стилю, який
справедливо визначають як «візуальну мову» континентальних кельтів.
Існування єдиного комунікаційного простору в латенському ареалі було
забезпечене високою мобільністю груп військової еліти, а також ремісників.
Водночас необхідно підкреслити, що латенський комунікаційний простір не
включав у себе значної частини кельтомовного населення, натомість до певної
міри був поширений серед некельтських племен Північної та Східної Європи.
Детальніше про це йтиметься на наступних сторінках праці.

1

Czarnecka K. Germanic weaponry and its Celtic background // JRMES. – 1997. – Vol. 8. – P.
292-293.
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РОЗДІЛ 3
КЕЛЬТСЬКІ СПІЛЬНОТИ КАРПАТО-БАЛКАНСЬКОГО АРЕАЛУ

3.1 Балканські походи 279-278 рр. з погляду
соціальної антропології

Період формування латенської культури збігся з початком кельтських
міграцій у південному та східному напрямках. За легендою, яку переказує Тіт
Лівій, цар галлів-бітурігів Амбігат для того, щоб вирішити проблему
перенаселення країни, наказав своїм Белловезу й Сеговезу, синам своєї сестри,
знайти нові землі для поселення й узяти із собою стільки людей, скільки вони
хотіли. «Тоді Сеговез отримав лісисті Герцинські гори, а Белловезу, на його
втіху, боги вказали шлях до Італії. Він повів за собою всіх, кому не вистачало
місця серед свого народу, обрав таких людей з бітуригів, арвернів, сенонів,
едуїв, амбаррів, карнутів та аулерків. Вирушивши в дорогу з великими силами
піхоти та кінноти, він прийшов у землі трикастинів. Попереду здіймалися
Альпи…» (Tit. Liv. V. 34).
Легенда, персонажі якої носять типово кельтські імена, а правитель
покладається на своїх племінників, так само як в численних сюжетах
ірландської та валлійської традиції, є безперечно кельтською за походженням.
Але Лівій датує події, описані в ній, періодом правління Тарквінія Давнього
(бл. 600 р. до н. е.) й визначає Галлію як вихідний пункт кельтського
переселення. Тоді як сьогодні відомо, що першими зрушили з місця бої, які
проникли на терени Північної Італії в V ст. до н. е. Згодом до них долучилися
інші племена – вихідці з Шампані й долини Марни на північному сході
сучасної Франції1. Вони перетнули Альпи через Малий Сен-Бернар й
спустошили квітучу долину р. Пад (суч. По). Кельтам поталанило розбити
війська коаліції етруських міст-держав біля р. Тіцини, зруйнувати міста Мельп
та Фельсина й просунутися вздовж Апеннін на південь. Тоді ж кельти вперше
зустрілися зі своїм головним ворогом на наступні кілька століть – Римською
державою.
1

Про два шляхи проникнення кельтів до Італії див.: Kruta V. Les Celtes de la première
expansion historique // Les Celtes / Ed. S. Moscati. – Paris: EDDL, 2001. – P. 195-196.
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18 червня 390 р. до н. е. (або бл. 385 р.) біля р. Алія кельти завдали
римлянам жахливої поразки, яка відкрила переможцям дорогу на Рим (Tit. Liv.
V. 37-38; Polyb. II. 29; Appian. Celtica. 8). Останні оборонці міста впродовж
семи місяців витримували облогу в цитаделі на Капітолійському пагорбі. Лише
після того, як у кельтському таборі почалися хвороби й голод, загарбники взяли
з римлян викуп і повернулися на Північ. Гірка поразка надовго запам’яталася
римлянам. Трьома століттями пізніше історик Салюстій Крісп запише:
«Римляни вважали, що весь світ схиляється перед їхньою доблестю, з галлами
ж вони б’ються за своє існування, а не заради слави» (Sallust. Crisp. Iug. 114. 2).
Упродовж 360-40-х рр. до н. е. кельти неодноразово проникали в Середню та
Південну Італію, спустошуючи Апулію та Кампанію. Однак це були переважно
грабіжницькі напади. Закріпитися кельтам удалося лише на півночі
Апенінського півострова, в долині р. Пад, в області, яка ще довго носитиме
назву Цизальпінська Галлія.
Інша частина кельтських племен просувалася в південно-східному
напрямку, в бік Балкан. Балканські походи кельтів докладно висвітлені у творах
Павсанія та Юстина. Цінні свідчення містяться також у Полібія, Лівія, Діодора,
Мемнона, Поліена та Аппіана. Характер і обсяг повідомлень про кельтську
експансію засвідчує, що для античної Еллади вона становила вагому подію, яку
порівнювали з греко-перськими війнами (Polyb. II. 35). Історичні відомості про
балканські походи кельтів дістали належне висвітлення в історіографії1, що
позбавляє необхідності їх усебічного аналізу й дозволяє зосередитися лише на
ключових епізодах цих подій2.
Балканська експансія кельтів розпочалася у другій половині IV ст. до н.
е. У 335 р. до н. е. на Дунаї відбулася легендарна зустріч посольства кельтів «із
Іонійського моря» з Александром Великим, який щойно завдав поразки іллірофракійським племенам (Strabo. VII. 38). Схоже, що кельти й надалі пильно
стежили за військовими успіхами Македонії, адже в 324 р. до н. е. посли кельтів
зустрілися з Александром у Вавилоні. Близько 313 р. до н. е. кельти вдерлися в
Іллірик і підкорили місцеве плем’я автаріатів, нібито отруївши їм питну воду,
просунулися до Іонійського моря (Paus. IV. 1) й згодом осіли у Паннонії3.
1

Tomaschitz K. Die Wanderungen der Kelten in der antiken literarischen Überlieferung. – Wien:
Verl. der Österr. Akad. der Wiss., 2002. – 214 s.
2
Див.: Казакевич Г. Балканські походи кельтів 279-277 рр. до н.е.: погляд з точки зору
соціальної антропології // Вісник Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Історія. – 2013. – Вип. 2(115). – С. 18-22.
3
Szabo M. Les Celtes en Pannonie: Contribution a l’historie de la civilization celtiques dans la
cuvette des Karpates – Paris: Presses de l’Ecole normale superieure, 1988. – 48 p.
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Роль кельтів у військово-політичних процесах на Балканах упродовж
наступних кількох десятиліть залишається не до кінця зрозумілою. Очевидно,
що кельти не були спокійним сусідом для ілліро-фракійських племен та
Македонії. Частина дослідників припускає, що вони здійснювали постійні
набіги на Фракію та Іллірію. Про це нібито свідчить поширення у Подунав’ї, а
згодом в усій Центральній та частково Західній Європі кельтських наслідувань
македонських емісій Філіппа V, Александра ІІІ та Філіппа ІІ, а також знахідки
грецьких виробів у похованнях кельтських воїнів цього ж часу1. Водночас,
нумізматичні та археологічні джерела можуть свідчити не тільки про активні
загарбницькі дії кельтів на Балканах, а й про їхнє перебування у якості
найманців на службі елліністичних правителів.
Свого часу В. Єременко припустив, що в 340-280 рр. до н. е. на Балканах
сформувалася коаліція кельтських, скіфських та гетських племен, яка була
спрямована проти Македонії. З суджень дослідника випливає, що кельти
принаймні впродовж другої половини IV – першої половини III ст. до н. е. діяли
як цілісна військово-політична сила, що підкорялася єдиному стратегічному
задуму. Саме так можна розцінювати слова В. Єременка, який називає
прийняття кельтського посольства Александром Великим у 335 р. до н. е.
«мирним договором», що з боку кельтів був лише «дипломатичним прикриттям
підготовки прориву на Балкани»2. Нагадаємо, що сам цей прорив відбувся не
раніше ніж через 55 років після зустрічі кельтів із Александром.
Єдиним прямим підтвердженням спільних дій кельтів та скіфів проти
Македонії на Балканах В. Єременко називає їхній скоординований напад на
Фракію в 342 р. до н. е. Про нього він згадує, посилаючись на с. 48 книги Philip
of Macedonian, London, 1982. На жаль, лаконічність бібліографічного опису
посилання не дозволила автору цих рядків із точністю встановити джерело
інформації, яким послуговувався В. Єременко. Імовірно, йдеться про збірник
Philip of Macedon, який мав багато перевидань, зокрема й у Лондоні у 1981 р. У
виданні 1992 р., яке було мені доступним, ані на вказаній сторінці, ані в будьякому іншому місці не вдалося знайти згадку про подію, яка нас цікавить. При
цьому, в одній зі статей виявилась очевидна фактологічна помилка, а саме
кельтами без будь-яких пояснень були названі гети й трибалли3. Не виключено,
що подібна неточність могла стати причиною появи на сторінках праць В. Є.
1

Биркхан Г. Зазнач. праця. – С. 147-148.
Еременко В. Зазнач. праця. – С. 52.
3
Dell H.J. Philip and Macedonia’s Northern Neighbors // Philip of Macedon / Ed. by
M.B. Hatzopoulos, L.D. Loukopoulos. – Athens, 1992. – P. 98.
2
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Єременка твердження про спільний кельто-скіфський похід на Фракію, якого
насправді ніколи не було. Принаймні, в жодному альтернативному джерелі
відшукати бодай згадку про цю подію не вдається. На рубежі 40-30-х рр. IV ст.
до н. е. скіфи, гети та Македонія були втягнені в масштабний конфлікт за
панування над Фракією, однак кельти до цих подій стосунку не мали1.
У першій чверті ІІІ ст. до н. е. дії кельтів у Подунав’ї значно
активізувалися. Полібій зазначав, що приблизно за п’ять років до навали на
Грецію (280-279 рр. до н.е.) кельти були уражені жагою до війни «ніби якоюсь
чумою» (II. 20). Хоча у пасажі, де міститься згадана ремарка, Полібій мав на
увазі перш за все кельтські племена Північної Італії, його слова цілком
укладаються в логіку подальших подій на Балканах.
На початку ІІІ ст. до н. е. (точна дата походу невідома) кельти на чолі з
Камбавлом вдерлися до Фракії, однак не наважилися йти далі з огляду на
недостатність сил (Paus. X. 19. 5). У 280 р. до н. е. розпочався наступ основних
сил кельтів на південь та схід Балканського півострова. Військо кельтів було
поділено на три частини, які мали окремих командувачів: Керефрій наступав на
трибаллів і фракійців, Бренн і Акіхорій мали окупувати Пеонію, а Белгій
вирушив проти іллірійців та Македонії (Paus. X. 19. 5).
У лютому 279 р. до н. е. кельти Белгія розгромили македонське військо,
відрубали голову полоненому цареві Птолемею Керавну й почали грабувати
сільські околиці македонських міст (Just. XXIV. 5. 1-7; Paus. X. 19. 7; Diod.
XXII. 3. 2). Перемога над Птолемеєм, який легковажно відмовився від
військової допомоги іллірійців-дарданів, мала значний ідеологічний ефект,
адже поразки зазнала непереможна з часів Александра Великого македонська
фаланга. Навіть реванш, який улітку взяв македонський стратег Сосфен (Just.
ХХIV. 5. 26), відбивши наступ Белгія, не зміг урятувати ситуацію.
Тим часом Бренн, який, судячи з усього, успішно завершив свою
частину «потрійного походу», розпочав умовляти своє військо здійснити похід
на Грецію, мотивуючи це багатством тамтешніх святилищ і слабкістю місцевих
мешканців. За повідомленням Поліена, кельтський ватажок вдався до
військових хитрощів: він показав своїм воїнам найбільш низькорослих та
слабких чоловіків, відібраних серед полонених греків (Pol. VII. 35. 1). На думку
О. Габелка, наявність у кельтському війську полонених греків може вказувати
на те, що Бренн не обмежився відведеною йому для грабунку Пеонією й удерся
до Фессалії. На це, вважає дослідник, може вказувати й туманна згадка Юстина
1
Archibald Z. Thracians and Scythians // The Cambridge ancient history. Vol. 6: The Fourth
Century BC. – Cambridge, 2006. – P. 463-475.
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про вторгнення частини кельтів до Греції, яке мало місце ще до початку
нашестя їхніх об’єднаних сил на південь1. Такий розвиток подій можна вважати
цілком імовірним.
Наприкінці літа 279 р. до н. е. військо варварів, чисельність якого за
безумовно перебільшеною оцінкою античних авторів перевищувала 200 тисяч
воїнів, вирушило у похід, метою якого було святилище Аполлона у Дельфах, з
його величезними скарбами. Кельти розбили македонське військо на чолі з
Сосфеном й знову розграбували сільські поселення Македонії (Just. XXIV. 6. 13). Подальші події докладно описує Павсаній (Х. 20-23). Спроба греків
затримати просування кельтського війська на р. Сперхей успіху не мала: загін
добірних воїнів Бренна обійшов грецькі заслони й форсував річку там, де його
не чекали. Спустошивши сільські околиці Гераклеї, основні сили Бренна
підійшли до Фермопіл, де їх зустріло малочисельне, однак дисципліноване й
добре озброєне грецьке військо, прикрите з флангів стрільцями на афінських
трієрах. Після кількох днів безуспішних атак, Бренн відправив частину свого
війська (Павсаній згадує про 40 тисяч піхотинців та 800 вершників) на чолі з
Оресторієм та Комбутісом в Етолію, маючи на меті змусити етолійців,
найбільш боєздатну частину грецького війська, залишити Фермопіли заради
порятунку власної країни. Кельти захопили місто Каллій, розправилися з його
мешканцями з нечуваною жорстокістю, але на зворотному шляху зазнали
великих втрат від етолійського війська. Однак основна мета була досягнута:
Бренн послабив захисників Фермопіл, а згодом змусив їх відійти, знайшовши
обхідну гірську стежку, якою свого часу скористалися перси.
Війська Бренна рушили в бік Дельф, однак через грабунок навколишніх
поселень (Just. XXIV. 7) та «партизанські» дії греків (Paus. X. 23. 2) кельти
згаяли час. Захищаючи святиню, натхненні жерцями та божественними
видіннями малочисельні греки зібрались з силами. Проти загарбників-кельтів
діяла навіть природа: варвари були перелякані сильною грозою, землетрусом та
неочікуваним похолоданням. Кельти зазнали величезних втрат, а тяжко
поранений Бренн призначив своїм наступником Акіхорія й здійснив
самогубство. Під час відступу варвари втратили більшу частину війська від
голоду, холоду та ворожих атак.
Доля кельтів, які врятувалися після походу на Дельфи або не брали в
ньому участь, склалася по-різному. Один із загонів, на чолі зі своїм ватажком
1

Ці положення оприлюднені О. Габелком поки що тільки у формі виступів, зокрема, у
доповіді «Галаты и Вифиния» на Міжнародній конференція «Кельты и античный мир: от
Ирландии до Малой Азии», Москва, 29-30 березня 2013 г.
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Батанаттом, осів біля злиття Сави й Дунаю, де, змішуючись із іллірофракійським населенням, утворив військово-політичне об’єднання скордисків
(Poseidon. F 48 ap. Athen. VI. 24 p. 234 a–c).
Найбільш помітною після невдалого походу на Дельфи виявилася роль
племені або групи племен вольків-тектосагів. За традицією, яку передає
Страбон із посиланням на Тимагена (Strabo IV. 1. 13), а також Помпей Трог
(Just. XXXII. 3. 9-11), частина з них повернулася на батьківщину до Південної
Галлії разом із награбованим у Дельфах золотом. Однак викрадені у богів
скарби приносили тектосагам епідемії та нещастя до того часу, поки, за
порадою жерців, їх не втопили у священному озері. У 104 р. до н. е. скарби
були захоплені Квінтом Сервілієм Цепіоном, який згодом зазнав поразки від
кімврів і був вигнаний з Риму як грабіжник храмів. З цією легендою був
знайомий і Посидоній, який, щоправда, не вірив у дельфійське походження
золота тектосагів. Якщо ця традиція була кельтською за походженням, що
цілком ймовірно, ми маємо визнати, що мешканці Південної Галлії майже через
два століття після балканських походів Бренна відчували свою спорідненість із
його учасниками1. За повідомленням Юстина, інша частина тектосагів
повернулася до Іллірика й оселилася на захоплених землях Паннонії (Just.
XXXII. 3. 12).
Доля третьої відомої нам частини тектосагів склалася найбільш
драматично. На чолі з ватажками Леоннорієм та Лутарієм, разом із іншими
кельтськими племенами толістобогіїв та трокмів, вони відокремилися від
війська Бренна в Дарданії й попрямували в бік Геллеспонта, грабуючи місцеве
фракійське населення. Деякий час кельти перебували біля Візантія, прагнучи
перетнути Геллеспонт і потрапити до Малої Азії. Нарешті, за допомогою
віфінського царя Нікомеда, який планував використати кельтів як союзників,
Леоннорій та Лутарій, разом із 20 тисячами воїнів, жінок та дітей,
переправилися до Азії. Вони допомогли Нікомеду перемогти узурпатора
Зіпойта, але потім вийшли з-під контролю й почали грабувати місцеві грецькі
поселення (Liv. XXXVIII. 16. 1-3). Край цьому було покладено Антіохом І
Сотером2, який, нібито застосувавши бойових слонів, завдав кельтам
вирішальної поразки у 268/7 або 276/5 році до н. е. Кельтам була відведена
область в Анатолії уздовж р. Галіс (Кизил-Ирмак), де вони згодом утворили
еллінізоване Галатське царство (Strabo XII. 5. 1).

1
2

Біркхан Г. Зазнач. праця. – С. 151-152.
Титул Сотер («Рятівник») Антіохові принесла саме перемога над кельтами.
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Історія Галатії істотно відрізняється від історії кельтських спільнот
Карпато-Балканського ареалу. Країна малоазійських кельтів становила
справжній анклав із чітко визначеними кордонами. З усіх боків Галатія була
оточена елліністичними державами, які значно переважали її за рівнем
економічного та культурного розвитку. Контакти з кельтами Подунав’я, а тим
більше Центральної Європи практично одразу були перервані1. Отже, історична
доля Галатії має бути предметом окремого дослідження. Підкреслимо, однак,
що, незважаючи на ізоляцію від інших частин «кельтського світу» й утрату
майже всіх латенських традицій, галати упродовж кількох століть зберігали
мову, а також деякі важливі елементи культури, притаманні іншим кельтським
племенам.
Ще одне кельтське «царство» було утворене кельтським ватажком
Комонторієм у Фракії. За повідомленням Полібія, столиця цього царства була
розташована в Тилісі (див. нижче). Звідти кельти погрожували Візантію й
збирали з цього поліса обтяжливу щорічну данину2.
Частина кельтів із війська Бренна у 277 р. до н. е. залишалася у
Македонії й спробувала змусити претендента на царську владу Антигона
Гоната платити їм данину, на що останній не погоджувався. У вирішальній
битві, яка відбулася поблизу Лісімахії (біля суч. Геліболу в європейській
частині Туреччини), кельти зазнали поразки. Рештки кельтів у 276 р. до н. е.
були узяті на службу до елліністичного Єгипту, де вони згодом збунтувалися й
були знищені Птолемеєм ІІ Філадельфом (Paus. I. 7. 2).
В цілому, за свідченнями греко-римських джерел, балканські походи
кельтів виглядають як масштабна експансія велелюдних племен, які
колонізували значні території, установили військово-політичний контроль над
місцевими племенами й грецькими містами, докорінно змінили етнокультурний
ландшафт регіону. Водночас, упродовж останнього десятиліття в історіографії
намітилася тенденція до ревізії історії кельтських міграцій. Процес
«кельтизації» Балкан розглядається виключно як результат зміни автохтонним
ілліро-фракійським населенням етнічної ідентичності. Так, наприклад, Д. Джіно
1

Габелко О., Казакевич Г. Кельтские миграции и образование новых государственных
объединений на Балканах и в Малой Азии: некоторые аспекты сопоставления // Восточная
Европа в древности и средневековье. Миграции, расселение, война как факторы
политогенеза. XXIV Чтения памяти В.Т. Пашуто. Москва, 18-20 апреля 2012 г. Материалы
конференции. – М., 2012. – C. 54-58.
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вважає, що «кельтизація» («латенізація») Балкан за характером нагадувала
процеси еллінізації та романізації й не була наслідком переміщення великих
мас населення1. У свою чергу, Д. Кемпбелл припускає, що переселення
багатотисячних кельтських племен під час подій 280-279 рр. до н. е. було
технічно неможливим, адже довготривалий перехід великої маси людей
незнайомою місцевостю з ворожим населенням потребував такої системи
логістики та життєзабезпечення, яку кельти були нездатні організувати2.
Д. Джіно та Д. Кемпбелл скептично ставляться до інформації античних
авторів про кельтські міграції. На їхню думку, цій інформації не варто довіряти,
адже греки та римляни сильно перебільшували як масштаби кельтської загрози,
так і чисельність варварів, що здійснювали вторгнення до країн
Середземномор’я. Так, Лівій створював римську імперську ідеологію, яка
проголошувала захист цивілізованого світу від дикунів; Павсаній перебував у
полоні ностальгії за славою та величчю Еллади, яка дала відсіч нападникамкельтам; у свою чергу, романізований галл Помпей Трог намагався звеличити
кельтів, яких він вважав своїми предками3. Д. Кемпбелл особливо підкреслює
прагнення грецьких авторів екстраполювати на кельтські рейди першої третини
ІІІ ст. до н. е. події віддаленого минулого Греції, зокрема, боротьбу з
ахеменідською Персією4. Щоправда, саме таке прагнення навряд чи свідчить
про те, що кельтська загроза для греків була фікцією. Апелювання до
історичних або навіть релігійно-міфологічних образів при оцінці більш пізніх
подій – широко розповсюджений пропагандистський прийом. До того ж, в
окремих випадках грізні явища сучасності могли зіставляти навіть зі значно
менш масштабними подіями «славетного минулого». Прикладом можуть бути
події російсько-французької війни 1812 р., які в російській історіографії дістали
назву «Вітчизняної війни», й екстрапольовані на них перипетії Першої та
Другої світових війн.
Оскільки аргументи скептиків переувають переважно у площині
вивчення ідентичностей та практик повсякденного життя давнього населення,
видається доцільним розглянути проблему кельтських переселень з
методологічних позицій соціальної антропології. Нині у вивченні міграційних
процесів у Давній Європі найбільшого поширення набула концепція Д. Ентоні,
який запропонував кілька базових принципів, притаманних більшості
1
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переселень. Зокрема, дослідник зазначає, що до міграцій схильні аграрні
суспільства, економіка яких сфокусована на використання певного конкретного
ресурсу. Міграція становить не хвилю, яка поширюється повільно й охоплює
широку територію, а поетапне пересування «стрибками» (leapfrogging) за чітко
визначеним і добре відомим маршрутом. Першими йдуть розвідники (торговці,
найманці, ремісники), потім – основна маса переселенців. Спочатку основний
контингент мігрантів становлять молоді чоловіки, але згодом статево-вікова
структура вирівнюється. Міграції мають кумулятивний ефект: серед мігрантів
переважають особи, які вже змінювали місце проживання. Навпаки, чим довше
населення затримується на одному місці, тим менше воно схильне до зміни
цього місця. Міграція є «вулицею з двостороннім рухом», тобто пересування
населення в одному напрямку має супроводжувати зворотна міграція,
інтенсивність якої залежить від конкретних умов у вихідному та цільовому
регіонах1.
Напередодні великих переселень V-III ст. до н. е. у середовищі
кельтських племен склалися сприятливі передумови для переміщення
населення, хоча вони швидше за все й не були пов’язані з нестачею ресурсів. За
археологічними джерелами виявлено, що в латенський період у Європі не було
різкого збільшення чисельності населення. Навпаки, у фазах LT В та С, які
збыгаються з епохою кельтських міграцій, має місце істотне зменшення
кількості поховань у долині Марни, в Шампані та в інших ключових областях
латенської культури, що ймовірно було наслідком депопуляції цих земель2.
Механізм кельтських міграцій частково розкривають результати
нещодавнього дослідження людських кістяків могильників Радовешице й Кутна
Гора в Богемії3. Оскільки зубна емаль формується в перші роки життя людини,
аналіз наявних у ній ізотопів стронцію здатний з’ясувати, в якому регіоні та чи
інша людина народилась або зростала. З суто археологічної точки зору,
поховання обох могильників засвідчують, що в період LT A/B місцева
матеріальна культура була доволі гомогенною, але з початком фази LT B2 вона
починає демонструвати дедалі міцніші зв’язки з Моравією та Подунав’єм.
Одночасно серед похованих з’являється невелика група осіб, що народилися,
ймовірно, поза межами Богемії. Це були майже виключно чоловіки, які в
1
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переважній більшості були поховані зі зброєю. Очевидно, у цій групі осіб
можна вбачати соціальний прошарок воїнської еліти, який був залучений до
міграційних процесів.
З огляду на це, в сучасній історіографії чинники, які підштовхнули
кельтські племена до переселення, шукають у сфері соціально-політичних
відносин. На думку Б. Канліфа, міграційний рух був спричинений прагненням
військових ватажків до здобуття матеріальних благ і престижу: «Успішний
військовий рейд із захопленням здобичі для подальшого розподілу
забезпечував підвищення статусу лідера таким чином, що наступного разу він
міг спиратися на більшу кількість послідовників і мати справу з вищим рівнем
очікувань. Молоді чоловіки, прагнучи досягти величі, будуть приречені на
конкуренцію, яка підживлює цикл, постійно збільшуючи його масштаби»1. У
свою чергу, Дж. Колліс припустив, що на певному етапі розвитку кельтського
суспільства міграції становили реакцію на внутрішню соціальну напругу. На
ранньому етапі формування державних структур торгівля або військова
активність могли призвести до формування нестабільних державних утворень,
існування яких завершувалося невдовзі суспільним колапсом, який призводив
до відтоку населення. Подібні процеси призвели до колонізації норвежцями
Ісландії та Гренландії в Х ст. З ускладненням соціально-економічної структури
міграційні процеси поступалися місцем урбанізаційним, що у випадку кельтів
ілюструє формування горизонту оппідумів після завершення «епохи міграцій»2.
Розгортанню основного потоку кельтських переселенців до країн
Середземномор’я передував довготривалий період двосторонніх контактів. У
368 р. до н. е. кельтські найманці вперше згадуються на території Греції
(Xenoph. Hell. 7.1.20, 31), а у 335 р. до н. е. відбулася зустріч Александра
Македонського з послами кельтів на березі Дунаю. За легендами, які передають
Тіт Лівій та Пліній Старший, кельтська експансія в Італії розпочалася після
того, як заальпійські племена через перебіжчиків та «трудових мігрантів»
познайомилися з південними плодами, вином та оливковою олією (див., напр.:
Plin. Maior XІІ. 2).
Наративні джерела фіксують різні за характером переселення кельтів.
Серед них були військові рейди з грабіжницькою метою, зокрема, походи
Бренна та Болгія, участь у яких брали тільки воїни. Водночас, мали місце й
пересування цілих племен разом із жінками та дітьми, як, наприклад,
переселення галатів до Малої Азії. Топографія італійських та балканських
1
2
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походів кельтів засвідчує, що вони дотримувалися чітко визначених маршрутів
і розселялися невеликими анклавами в чужому етнолінгвістичному оточенні1.
Зрозуміло, що військові походи та переселення велику відстань
потребували налагодженої системи постачання й розподілу харчів, фуражу,
питної води та інших припасів. Наявність такої системи у давніх кельтів
нещодавно була поставлена під сумнів Д. Кемпбеллом, який проаналізував
інформацію щодо походу загону Болгія в Македонію взимку 280 р. до н. е. На
думку дослідника, чисельність загону не могла перевищувати 15 тисяч осіб,
адже здійснений вояками Болгія двадцятиденний марш потребував величезного
обсягу припасів, перевезення яких було неможливо налагодити в умовах
бездоріжжя, гірської місцевості та холодної пори року. Д. Кемпбелл наводить
розрахунки, які на його думку розвінчують міграційний міф: військо з 15 тис.
воїнів для забезпечення мінімальної добової потреби в енергії, яка складає 5200
ккал на чоловіка, повинно було везти з собою 825 т зерна й 75 т протеїнів, не
враховуючи іншого майна, необхідного для ведення бойових дій. Для
налагодження логістики свого війська Болгій повинен був зібрати 5750 мулів, а
колона його війск розтягнулася б щонайменше на 60 км2.
У своїх розрахунках Д. Кемпбелл спирається на свідчення римського
військового теоретика Вегеція, який зазначає, що армія у поході потребує
дрова, зерно для людей та фураж для тварин. Проте Вегецій писав майже на сім
століть пізніше від завершення балканських походів кельтів, а його трактат
було присвячено регулярній армії. У раціоні римського солдата зерно справді
складало не менше 60–75%3, однак кельтські практики споживання їжі
докорінно відрізнялися від римських.
Значну цінність для з’ясування особливостей раціону кельтського воїна
має свідчення Полібія, який, розповідаючи про нашестя кельтів на Італію,
підкреслював, що прибульці мешкали в легких житлах і харчувалися переважно
м’ясом. Землеробську працю вони вважали принизливою, а багатство
вимірювали кількістю худоби й золота, адже тільки таке рухоме майно можна у
разі необхідності легко перевозити з собою (Polyb. II. 17. 9–11). Про
домінування м’яса в раціоні кельтів рубежу ІІ-І ст. до н. е. повідомляє
Посидоній, який побував у Галлії й був знайомий з традиціями місцевого
населення. Він згадував, що кельти їдять дуже мало хліба, віддаючи перевагу
1

Фалилеев А. Selecta Celto-Balcanica. – С. 12-13.
Campbell D.R.J. Op. cit. – P. 190-203.
3
Roth J.P. The Logistics of the Roman Army at War (264 BC – 235 AD). – Leiden; Boston; Koln:
Brill, 1999. – P. 18.
2

103

смаженій або вареній свинині та яловичині (Athenaeus, IV, 36, p. 151, E – 152D).
Страбон, який спирався на свідчення Посидонія, відзначав, що їжа кельтів
складалася головним чином із молока та м’яса різних видів, із переважанням
свіжої та засоленої свинини (Strabo. IV. 4. 13). Свідчення археології
підтверджують велику роль скотарства в господарському житті
континентальних кельтських племен1, а остеологічні дослідження засвідчують
уживання кельтами багатої на білок їжі2.
В Ірландії давнім поселенням була притаманна неземлеробська
структура. На поселеннях знаходять величезну кількість кісток тварин, до 97%
яких належали великій рогатій худобі. Стада, які знаходилися у власності
великих сімей, були невеликими – до кількох десятків тварин, і лише
найзаможніші члени громади могли володіти сотнею голів3. Велика рогата
худоба відігравала роль платіжного засобу. Більшу частину року тварини
перебували на пасовиськах або в лісах, а влітку їх переганяли на більш високі
та віддалені місця4.
Подібний господарський устрій, який ґрунтувався на скотарстві, описує
Страбон у германців-свевів, які на рубежі ер мешкали у долині Ельби й
перебували на приблизно тому ж самому рівні соціально-економічного
розвитку, що й кельти ІІІ-ІІ ст. до н. е. За даними Страбона, свеви були здатні
легко переселятися завдяки простоті свого способу життя. Вони не займалися
землеробством і навіть не робили запасів їжі, натомість жили у тимчасових
помешканнях, а засоби харчування отримували від худоби, що давало їм
можливість на зразок кочовиків навантажувати начиння на вози й зі своєю
худобою пересуватися куди завгодно (Strabo. VII. 1. 3). Джерела пізнішого часу
дають чимало свідчень подібних переселень, під час яких германські племена в
разі небезпеки знімалися з місця й відходили вглиб країни разом із майном та
сім’ями (Amm. Marc. VIII. 2. 14; XVI. 11. 8; XVII. 8. 3–5). Такі переселення
були можливі лише в тому випадку, якщо господарство цих племен було
орієнтоване передовсім на скотарство та споживання його продуктів.
Ураховуючи вказані особливості господарства й раціону варварів,
можна припустити, що постачання військ Болгія й Бренна спиралося
насамперед на стада великої рогатої худоби. Підраховано, що жива вага бика
1

Bokonyi S. L’elevage // Les Celtes / Ed. S. Moscati. – Paris: EDDL, 2001. – P. // Les Celtes / Ed.
S. Moscati. – Paris: EDDL, 2001. – P. 429–435.
2
Cremin A. Celtowie: tłum. z ang. – Warszawa: Wiedza i Życie, 2001. – S. 13.
3
Безрогов В. Скотоводство в древней Ирландии // ВИ. – 1993. – № 7. – С. 174-175.
4
Филип Я. Кельтская цивилизация... – С. 107.
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або корови латенської доби коливалася в межах 250–275 кг1. За убойного
виходу, який становив близько 60% живої маси, одна одиниця великої рогатої
худоби могла дати армії не менше 150 кг м’яса й жиру. Шкіра й кістки тварин
також могли знайти собі застосування в умовах військового походу (пор.:
Herod. IV. 61). Відомо, що енергетична цінність яловичини становить близько
230 ккал на 100 г. Крім того, використовували й більш поживні види м’яса,
зокрема баранина (355–492 ккал у 100 г) й свинина (398 ккал). До 5% м’ясного
раціону могла становити дичина2.
Цифра у 5200 ккал, якою оперує Д. Кемпбелл, становить норму
споживання енергії сучасною людиною. Водночас, іще у 60-ті рр. ХХ ст. добова
норма споживання енергії солдатом армії США у віці 19 років складала 3600
ккал3. Дж. Рот припускає, що римський солдат, із його меншим зростом та
вагою, щоденно потребував не більше 3000 ккал, додаючи, що раціон солдатів
найманих армій ранньомодерної доби був іще менш поживним – 2500 ккал4.
Слід зазначити також, що в екстремальних умовах певну роль відіграє також
жировий запас людини, 1 кг якого забезпечує організм 1600 ккал. Визначаючи
добову потребу дорослого чоловіка в енергії у 3000 ккал, неважко підрахувати,
що одна корова або бик могли забезпечити м’ясом близько 115 осіб.
Відповідно, військо з 15 тис. чоловіків для здійснення 20-денного маршу
потребувало близько 2600 одиниць великої рогатої худоби.
Зимовий період, на який припав похід Болгія, вимагав більших витрат
енергії й підвищував ризик переохолодження, однак він надавав також суттєві
переваги. Зокрема, узимку армія легко могла долати водні перешкоди,
грабувати накопичені на зиму запаси на ворожій території. Опади вирішували
проблему доступу до питної води, яка для давніх армій була інколи навіть
істотнішою, ніж ускладнення з постачанням харчів. У джерелах неодноразово
згадуються переселення та грабіжницькі набіги варварів, які припадали саме на
зимовий період (Amm. Marc. XVI. 12. 14; XXVII. 1. 1; XXXI. 10. 4).
Мобільні запаси «живих консервів» були не єдиною моделлю
забезпечення харчування варварських збройних загонів під час походу. У
джерелах збереглися відомості щодо способів заготівлі припасів, які могли бути
згодом використані під час походу. Зокрема, у «Галльській війні» Юлія Цезаря
докладно описане переселення гельветів, які прагнули знайти територію для
1

Schlette F. Op. cit. – S. 74; James S. Exploring the world… – P. 54.
Bokonyi S. Op. cit. – P. 429.
3
Roth J.P. Op. cit. – P. 7-8.
4
Ibid. – P. 12-13.
2
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поселення, з якої зручно було б робити набіги на сусідів (Caes. BG. I. 2).
Упродовж двох років гельвети збирали тяглових тварин і вози, а також
намагалися засіяти якомога більше землі з метою створення запасів (I. 3).
Переселення здійснювалося на третій рік, наприкінці зимового сезону (5-й день
до квітневих календ). Попередньо були спалені всі поселення, а також
надлишки хлібу, за винятком тримісячного запасу борошна, який переселенці
забрали з собою (I. 5–6). Цікаво, що в арміях ранньої нової доби саме на 1,5 – 3
місяці розраховували запас харчів під час походів. Для перевезення цих
припасів використовували колісний транспорт з розрахунку 1 віз на 5-10
чоловік. Питома вага м’ясної їжі під час походу зростала в порівнянні з
гарнізонною службою1.
Кельти та інші варварські племена вміли використовувати обозні вози
під час бойових дій. Зокрема, гельвети в битві проти Цезаря рятувалися від
розгрому за возами, які вони «вибудували на зразок валу» (Caesar. BG. I 26).
Раніше кімври і тевтони, які включали до свого об’єднання чимало вихідців із
кельтських земель, у битві проти військ Марія використовували збудовані
позаду бойових порядків вози з посадженими на них жінками і дітьми, у ролі
своєрідного «загороджувального загону». Цей прийом застосовували свеви
Аріовіста у війні проти Цезаря (Caesar. BG. I. 51), а також кельтібери. За
повідомленням Фронтіна, побоюючись поразки, кельтібери сховалися за
возами, на яких були розміщені добірні воїни, одягнені в жіночі сукні.
Упевнені, що вони мають справу з жінками, солдати Семпронія Гракха
кинулися вперед і потрапили в пастку (Frontin. VII. 33).
Оскільки в Галлії хліб визрівав до липня (Amm. Marc. XVII. 8. 1),
гельвети, вочевидь, покладалися на захоплення врожаю на землях, призначених
для переселення. Така практика була типовою для того часу: римські
воєначальники, які вели бойові дії в Галлії та Германії, завжди враховували
можливості збирання врожаю супротивника, або, навпаки, знищення власного
врожаю на маршруті пересування ворожого війська (Caes. BG. I. 14; 16; 23;
Amm. Marc. XVI. 11. 11; XVII. 9. 1; XVII. 10. 5).
До гельветів долучилися й інші племена: раурики, тулінги, літавіки, а
також рештки боїв, уцілілі після розгрому їхнього військово-політичного
об’єднання даками (Strabo VII. 5. 2). Чисельність гельветів та їхніх союзників
Цезар визначає у 368 тис. осіб, посилаючись на таблички з іменами
переселенців, знайдені римськими солдатами в таборі варварів. Пропорція
1
Сокирко О. Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669–1726
рр. – Киiв: Темпора, 2006. – С. 189-200.
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здатних носити зброю чоловіків до решти мігрантів (1:3) узгоджується з
палеодемографічними даними щодо складу й чисельності родини у
варварському середовищі залізної доби1. Згадка Цезаря про те, що переправа
гельветів через тиху річку Арар за допомогою плотів та броду зайняла 20 днів
(I. 13), також указує на значну чисельність переселенців.
Хоча інформація стосовно кількості гельветів виглядає дещо
перебільшеною, у цілому розповідь Цезаря про їхнє переселення можна
вважати достовірною. Надто багато правдоподібних подробиць він повідомляє
й надто близько до римських кордонів розгорталися події. Політично
мотивованим виглядає лише твердження, нібито виголошене одним із
галльських ватажків, що й інші галли готові наслідувати приклад гельветів в
умовах загрози з боку германських племен (I. 31).
Міграція гельветів є лише одним із значної кількості зафіксованих у
джерелах випадків варварських переселень, у яких брали участь не лише
чоловіки, але й жінки та діти (Caes. IV. 14; Dio Cass. LI. 23. 4; Liv. XXXVIII. 16–
17; Polyb. V. 78. 1; 111. 6). Водночас, такі випадки становили радше
виключення, ніж правило. Давно помічено, що в міграціях найчастіше було
задіяне «не все суспільство й не пропорційний зріз усіх його прошарків та
сегментів (репрезентативна вибірка), а одна з фракцій – наприклад, молоді
воїни чоловіки»2. Ця обставина істотно впливала на формування
етносоціального складу населення в регіонах, куди спрямовувалися мігранти,
адже нерідко новоприбулі озброєні переселенці були зацікавлені в захопленні
не лише нових земель, але й жінок. За античними джерелами простежується
специфічне ставлення до останніх як до певного цінного ресурсу, який можна
було відібрати в сусідів або, навпаки, пожертвувати в разі необхідності.
Так, зокрема, Юстин повідомляє як перед битвою з Антігоном Гонатом
галати через пророцтво принесли у жертву своїх дружин та дітей (Just. XXVI. 2.
4). Германці-фризи, які були не в змозі виплачувати римлянам данину шкірами
турів, розраховувалися спочатку биками, потім землями, а потім дружинами та
дітьми (Tac. Ann. IV. 72). Ампсиварії, «вигнані зі своєї землі хавками», не
знаходячи місць для поселення, утратили всіх здатних носити зброю, а їхні
дружини, діти й старі стали здобиччю сусідів (Tac. Ann. XIII. 56). Показовим у
цьому відношенні є один із епізодів антиримського повстання рейнських
1
Гаврилюк Н., Тимченко Н. Динамика численности и воспроизводства населения Степной
Скифии // Палеодемография скифского населения Северного Причерноморья. – К., 1994. –
С. 42.
2
Клейн Л. Археологические признаки миграций // IX МКАЭН, Чикаго. Доклады советской
делегации. – М., 1973. – С. 6-7.
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племен 68 р. Ватажок повсталих Арміній пропонував оточеним у таборі
римським солдатам, більшість із яких були романізованими галлами1, дружин,
поля й по 100 сестерціїв на день. Однак солдати розцінили цю пропозицію як
знамення, що передрікає їм здобич у вигляді жінок та майна ворогів (Tac. Ann.
II. 13).
Поширення подібних соціальних практик у Давній Європі засвідчує й
відповідна епічна традиція, яку навряд чи можна інтерпретувати виключно як
релігійно-міфологічне обґрунтування екзогамії. Зокрема, можна згадати
легенду про походження сарматів від скіфів, які оволоділи амазонками, але так
і не спромоглися правильно навчити їх своєї мови (Herod. IV. 108–117). У
середньовічній валлійській повісті «Видіння Максена Вледіга», яка повідомляє
про події повстання британських легіонів на чолі з Магном Максимом
(Максена Вледіга), йдеться про те, що колишні воїни Максена «вирушили у
дорогу й завоювали землі, й замки, й укріплені міста; там вони вбивали всіх
чоловіків, а жінок залишали … й вони вирішили відрізати жінкам язики, щоб
вони не зіпсували їхнього наріччя»2. Можна згадати й хрестоматійну історію
про викрадення сабінянок воїнами Ромула, у якій спочатку також ішлося про
насильницьке захоплення жінок сусіднього племені, лише згодом оформлене у
вигляді договору. Щось подібне зустрічаємо й у середньовічній традиції про
походження піктів, згідно з якою перші представники цього етносу прибули до
Британії з-за моря й, не маючи власних жінок, попросили дружин у місцевих
скоттів, на що останні погодилися за певних умов (Beda Ven. I. 1).
Наведені свідчення пояснюють, чому у варварському середовищі при
зміні археологічних культур нерідко спостерігаються відмінності в
поховальному обряді жіночої та чоловічої частини населення, при чому в низці
випадків фіксуються й значні відмінності в антропологічному складі похованих
жінок та чоловіків3. Очевидно, знищенням певної частини автохтонного
чоловічого населення за одночасного збереження жінок пояснюється той факт,
що поширення латенської культури в багатьох регіонах, яких торкнулися
міграції кельтів, не зруйнувало континууму виробничих практик, пов’язаних із
1

Keppie L. The making of the Roman army. From Republic to Empire. – Norman: University of
Oklahoma Press, 1998. – P. 152.
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Мабиногион: Легенды средневекового Уэльса / Пер. В. В. Эрлихмана. – М.: Аграф, 2002. –
С. 80.
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Галушка К. Кельтская Британия: племена, государства, династии с древности до конца XV
века: Учебное пособие. – К.: Атика, 2005. – C. 123; Рудич Т. Роль населення черняхівської
культури у формуванні антропологічного складу слов’янської людності // Археологія. – 2007.
– № 3. – С. 52.
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діяльністю жінок (зокрема, виготовлення ліпної кераміки). Однак, підкреслимо,
що збереження цих практик не було рівнозначним збереженню етнічної
ідентичності місцевого докельтського населення та його культури як цілісного
явища. До того ж, у сучасній антропології матеріальну культуру прийнято
розглядати як засіб адаптації населення до природно-кліматичних умов. Тому
не дивно, що кельтськими переселенцями були сприйняті вироблені століттями
механізми адаптації автохтонного населення, тоді як деякі власні традиції
матеріального виробництва були забуті1.
Якщо на завойованих землях жінок могли розглядати як військову
здобич, то у власне кельтському суспільстві міграції могли істотно сприяти
підвищенню соціального статусу жінки. Показовою в цьому відношенні є
розповідь анонімного грецького автора про знатну галатку Ономаріс. Під час
неврожаю одноплемінники Ономаріс прагнули залишити країну й з цією метою
були готові довірити свої життя будь-кому, хто погодиться їх вести. Однак,
оскільки жоден чоловік не виявив готовності очолити похід і забезпечити його
своїм майном, це зробила Ономаріс, яка організувала переселення за Дунай і на
завойованих землях правила як цариця2. Згадане повідомлення, серед іншого,
проливає світло на мотиви, якими керувалися представники варварської еліти, і
відповідальність за успіх переселення, яку вони покладали на себе.
Зростав статус жінки й на тих землях, які постачали партії мігрантівчоловіків. Б. Арнольд помітила, що каже у гальштатський період розкішні
поховання належали майже виключно чоловікам, то в ранньолатенський час
практично всі відомі багаті поховання є жіночими. Ідеться про такі визначні
комплекси, як Рейнхайм, Вальдальгесхайм, Шварценбах, Бад Дюркхейм,
Кляйнаспергль, які, власне, й визначають ровиток усієї ранньолатенської епохи
та її художнього стилю. На думку Б. Арнольд, жіноче поховання у Вікс,
знамените знахідкою гігантського бронзового кратеру грецької роботи, також
відображає згадану тенденцію, адже здійснене воно було у фіналі
гальштатської епохи, близько 480 р. до н. е. Багаті ранньолатенські поховання
жінок містять важливі статусні предмети, зокрема, золоті торквеси, набори
бронзового посуду, розкішні чотириколісні вози, тобто всі ті речі, які раніше
1

Загалом, міграції давнього населення майже ніколи не призводили до повної зміни
матеріального комплексу певного регіону або механічного перенесення цілісної
археологічної культури з одного регіону до іншого. Виняток могли становити лише ті
випадки, коли переселення здійснювали на вільні землі: Титов В. К изучению миграций
бронзового века // Археология Старого и Нового света. – М., 1982. – С. 141.
2
Полиэн. Стратегемы: Пер. с древнегреч. / Под ред. А.К. Нефедкина. – СПб.: Евразия, 2002. –
C. 576.
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супроводжували
в
потойбічний
світ
пізньогальштатських
вождів.
Ранньолатенські жіночі поховання з соціально-потестарними атрибутами, на
думку Б. Арнольд, свідчать про те, що в період участі великої кількості
чоловіків у далеких походах, влада на їхній батьківщині перейшла до рук жінок
аристократичного походження1.
Міграції та військові походи відкривали «соціальні ліфти» й для
чоловіків, які брали в них участь, а згодом поверталися на батьківщину.
Характерним прикладом репатріації вважають багате чоловіче поховання з
Роденбаха (Рейнланд-Пфальц), датоване 420-350 рр. до н. е. Крім зброї й
металевих деталей костюму, комплекс містив етруський бронзовий посуд і
грецький канфар, що за умов переривання торговельних контактів може бути
інтерпретоване як результат повернення на батьківщину певного учасника
середземноморських рейдів або найманця2. Подібні поховання є одним із
багатьох свідчень того великого значення, яке мали в кельтському суспільстві
мікроміграції невеликих груп населення й навіть окремих індивідів.
Б. Арнольд виділяє декілька категорій мікроміграцій залізної доби.
Переміщення чоловіків можна розглядати у контексті шлюбно-сімейних
екзогамних зв’язків за умов матрилокальної общини, коли майбутній чоловік
переселявся до сім’ї дружини. Окремі чоловіки або їхні невеликі групи могли
мігрувати як найманці, озброєні торговці, ремісники, раби. Жінки мігрували в
контексті екзогамних зв’язків за умов патрилокальної общини (майбутня
дружина переїжджає в дім чоловіка), вони часто ставали об’єктом викрадення й
работоргівлі. Часом жінки долали досить великі відстані: відомо, що ватажок
свевів Аріовіст, який бився проти Цезаря у Галлії, мав за союзника й тестя
кельтського вождя, володіння якого були розташовані майже за 800 км у
придунайських землях. Індивідуальні переміщення дітей могли бути пов’язані
або з работоргівлею, або зі звичаями, які передбачали передання права на
виховання дітей родичам3.
Одним
із
найбільш
поширених
і,
безперечно,
найкраще
задокументованим видом мікроміграцій було військове найманство, у

1

Arnold B. ‘Honorary males’ or women of substance? Gender, status and power in Iron-Age
Europe // Journal of European Archaeology. – 1995. – Vol. 3.2. – P. 159-165.
2
Ibid. – P. 158.
3
Arnold B. Mobile men, sedentary women? Material culture as a marker of regional and supraregional snteraction in Iron Age Europe // Celts on the Margin /Ed. Dobrzanska H., Megaw V.,
Poleska P. – Krakow, 2005. – P. 19.
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результаті якого вихідці з кельтських земеь опинилися не тільки у Греції та
Малій Азій, але й на Близькому Сході та в Північній Африці1.
В античному світі військове найманство відоме з V ст. до н. е., однак
справді масового характеру це явище набуло в епоху еллінізму. Оскільки
людські ресурси Греції та Македонії були обмеженими, а соціальний престиж
найманця в еллінській культурі був досить низьким2, уже з середини IV ст. до
н. е. на службу до елліністичних володарів усе активніше залучали варварів.
Обсяги попиту на кельтських вояків, які мали репутацію жорстоких та
вправних бійців, яскраво ілюструють слова Помпея Трога: «Згодом жоден
східний цар не вів жодної війни без галльських найманців, а той, хто втрачав
престол, ні в кого не шукав притулку, крім галлів. Саме ім’я галлів викликало
такий жах і такою великою була слава їхніх військових удач і непереможності,
що одним здавалося, що неможливо зберегти свою владу, а іншим, що не
можна повернути втрачену могутність, не вдаючись до військової доблесті
галлів» (Justin. XXV. 2. 8). З цим повідомленням перегукується свідчення
Поліена, згідно з яким на Балканах кельти були найдешевшою та
найчисельнішою військовою силою, придатною для найму (Polyaen. IV. 6. 17).
Археологічні знахідки засвідчують, що кельтські найманці могли
потрапляти на службу до грецьких полісів уже в VI–V ст. до н. е.3, однак за
свідченнями писемних джерел уперше це сталося в середині IV ст. до н. е.
У 368 р. до н. е. 2 000 галльських та іспанських найманців у складі військ
сиракузького тирана Діонісія Старшого брали участь у бойових діях на боці
Спарти проти Фів на Істмійському перешийку в Греції (Xenoph. Hell. 7.1.20,
31). Наступники Діонісія Старшого – Діонісій Молодший та Агафокл – також
користувалися військовими послугами кельтів. У 307 р. до н. е. кельтський
загін у складі військ Агафокла висадився у Північній Африці під час війни між
Сіракузами та Карфагеном. Згодом кельтські найманці потрапляють і на
карфагенську службу. Очевидно, уперше вони були використані у 263 р. до н. е.
на Сицилії. Відомо також, що вождь кельтів Автарит (Polyb. I. 70-86) у 241 р. до
1
Казакевич Г. Кельтське військове найманство елліністичної доби // Вісник Черкаського
університету. Серія: Історичні науки. – 2009. – Вип. 160-161. – С. 157-161; його ж. «Свої»
варвари: кельти в арміях елліністичних держав (ІІІ-І ст. до н.е.) // Вісник Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2009. – Вип. 97. – С. 19-23.
2
Parke H. W. Greek mercenary soldiers. From the earliest times to the battle of Ipsus. – Oxford:
Clarendon Press, 1933. – P. 234-235.
3
Alvarez J. L. Nuevos broches celticos (peninsulares) en Grecia y la cuestion de los primeros
mercenarios en el Mediterraneo (en el siglo VI a.C.) // Arch. esp. de arqueologia. – 1984. – Vol. 57,
№ 149-150. – P. 3-14.
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н. е. був одним із керівників повстання найманців проти Карфагена, яке
урядовим військам удалося придушити лише через чотири роки ціною значного
напруження зусиль1. У період ІІ-ї пунічної війни велика кількість кельтських
найманців увійшла до складу карфагенського експедиційного корпусу, який під
командуванням Ганнібала вів бойові дії в Італії.
Античні автори повідомляють, що основною причиною, яка спонукала
кельтів вербуватися до елліністичних армій було перенаселення, яке змушувало
молодих людей шукати кращу долю за межами рідних осель. Але завдяки
Полібію відомо також, що лави найманців поповнювали втікачі, яких на
батьківщині очікувала помста (Polyb. II. 7).
Певну роль тут могли відігравати також молоді чоловіки, які на більшменш тривалий термін опинялися поза межами соціальної структури свого
племені. Об’єднуючись, вони утворювали своєрідні чоловічі союзи, часом
довготривалі й значні за чисельністю. Зокрема, Полібій згадує «гезатів», які
«жили війною» в Альпах і долині Рони. На чолі зі своїми царями Конколітаном
і Анероестом були гезати найняті коаліцією північноіталійських племен для
участі в битві під Теламоном у 225 р. до н. е. (Polyb., II. 22). В описі гезатів
простежується певна схожість із ранньосередньовічними ірландськими феніямі
– групами безземельних, неодружених, молодих вихідців зі шляхетних родин,
які займалися розбоєм і полюванням у лісах за межами свого племені до того
часу, поки не отримували спадок у разі смерті когось із родичів2.
Інформація про те, яким чином здійснювалося вербування найманих
контингентів саме серед кельтів, відсутня. Однак тогочасна практика
військового найму передбачала, що до сусідніх народів або держав
відправлялися спеціальні «ксенологи», яких елліністичні правителі наділяли
відповідними коштами й повноваженнями. Інша поширена практика полягала в
тому, що між постачальником найманої військової сили та її замовником
укладалася угода, згідно з якою у випадку війни останній мав отримати
контингент вояків, чисельність і розмір винагороди яких були визначені
договором3. Невідомо, чи подібні угоди укладалися з політичними
об’єднаннями кельтів, хоча це цілком можливо з огляду на існування стійких
кельтських протодержавних утворень на Балканах і в Малій Азії.
1

Szabo M. Mercenariat // Les Celtes / Ed. S. Moscati. – Paris: EDDL, 2001. – P. 333-334.
Бондаренко Г. Повседневная жизнь древних кельтов. – М.: Молодая гвардия, 2007. – С. 123125.
3
Chaniotis A. War in the Hellenistic world. A social and cultural history. – Oxford: Blackwell
publishing, 2005. – P. 83-84.
2
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Дослідники військової справи елліністичної доби виділяють наймані
контингенти, які вербували для участі у конкретній військовій кампанії, а також
найманців, які несли постійну службу у гвардії, гарнізонах або військових
поселеннях1. Залежно від цього істотно відрізнялися принципи оплати послуг
найманців. Під час нетривалих кампаній з кельтами та іншими варварами
розплачувалися готівкою, тобто золотими та срібними монетами. Так, Персей
Македонський (179-168 рр. до н.е.) для війни з Римом планував найняти 10 тис.
кінних та 10 тис. піших бастарнів, причому вершники повинні були отримати
по 10, а піхотинці по 5 золотих статерів. Ще 1000 статерів мав отримати
ватажок бастарнів (Liv. XLIV. 26. 1-12). Крім грошей, найманці розраховували
також на військову здобич, що спонукало їх до грабунку. Зокрема, Плутарх
повідомляє, як кельтські найманці епірського царя Пірра розграбували гробниці
македонських царів у Егах, що викликало значне незадоволення македонського
населення (Plut. Pyrr. 26).
Розрахунки з варварами часто супроводжувалися непорозуміннями, про
одне з яких ідеться у Поліена. Македонський цар Антигон Гонат, який мав у
своїх військах кельтський контингент під командуванням Кідерія, після
успішного завершення бойових дій заплатив по одній золотій македонській
монеті кожному воїну, який мав щит. Кельти ж почали вимагати, щоб Антигон
заплатив кожному з галатів, як про це йшлося у договорі. При цьому вони
погрожували вбити шляхетних заручників, яких раніше Антигон дав кельтам як
гарантію своєчасної оплати їхніх послуг. Оскільки кельтських найманців
супроводжували їхні жінки та діти, сума винагороди мала зрости з 30 до 100
талантів золота. Для Антигона ця умова була неприйнятною, і він пішов на
хитрість. Пообіцявши найманцям задовольнити їхні вимоги, цар запросив
найбільш знатних із них прийти за золотом, а коли ті з’явилися – взяв їх у
заручники. Закінчилося все мирно: колишні товариші по зброї обмінялися
заручниками й розійшлися (Polyaen. IV. 6. 17).
Невиплата грошей була причиною вже згаданого повстання
карфагенських найманців після завершення І пунічної війни (Polyb. I. 66-67). У
цьому епізоді також йдеться про сім’ї найманців. Напередодні повстання
зволікаючи з виплатою грошей, карфагеняни відправили найманців за межі
столиці й примусили взяти із собою їхні сім’ї та майно, аби, як зазначає
Полібій, найманці, сумуючи за жінками та дітьми, не поверталися до Карфагену
й не робили там збитків.
1

Ibid. – P. 79.
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Істотно доповнює відомості про умови служби та винагороду найманців
елліністичних царів епіграфічний напис, який містить текст договору
пергамського царя Евмена І з найманцями, що був укладений після якогось
повстання солдатів у 40-х рр. III ст. до н.е. У договорі, зокрема, йдеться, про
продаж найманцям зерна й вина за фіксованими цінами, збереження жалування
на попередньому рівні. Рік служби найманців становив 10 місяців, причому по
завершенні встановленого терміну служби найманець мав отримати повну
свободу, звільнення від податків і право безмитного вивезення майна. Ішлося
також про гарантування майнових прав дітей найманців. Договір містить також
текст клятв, які складали цар та найманці. Останні зобов’язувалися, серед
іншого, вірно служити Евменові, пильнувати царські кораблі, міста, укріплення
та інше майно й повернути їх власникові, не вступати у перемовини з
супротивником тощо1.
Грошове утримання найманців упродовж тривалого часу було
обтяжливим для скарбниці будь-якої елліністичної держави. Це спонукало
правлячу еліту шукати альтернативні способи задоволення вимог найманців.
Невеликі держави або окремі поліси могли надавати найманцям права
громадянства. Подібна практика була особливо поширеною упродовж ІІІ ст. до
н. е. Датований 88-87 рр. до н. е. декрет про надання найманцям громадянських
прав походить з Фанагорії – грецького поліса на Таманському півострові2.
У потужних державах, які володіли значними земельними ресурсами,
поширення набула практика, згідно з якою найманцям надавалася орна земля
для поселення, й у мирні часи вони ставали клерухами, військовими
поселенцями. Найширше надання кельтам статусу клерухів практикувалося в
Єгипті, де, як припускає Б. Канліфф, вони отримували землі у родючій
Фаюмській оазі3. Уже наприкінці ІІІ ст. до н. е. близько чотирьох тисяч кельтів,
із тих, які взяли участь у битві при Рафії, були клерухами або їхніми нащадками
(Polyb. V. 65).
У Єгипті кельти також несли службу в царській гвардії в Олександрії,
про що свідчать, зокрема, декілька кремаційних поховань, виявлених на
елліністичному кладовищі біля міських мурів. Поховання датуються серединою
– третьою чвертю ІІІ ст. до н. е. і становлять єдиний на сьогодні достовірний
приклад поховань кельтів-найманців елліністичного часу. Характерно, що усі
вони були безінвентарними, супроводжувалися вапняковими надгробками й
1
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3
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здійснювалися за македонським звичаєм: урни, якими служили елліністичні
кальпіди, вміщувалися в обкладені деревом ніші поховальних ям1. У написах із
семи збережених надгробків усі поховані названі галатами (ΓΑΛΑΤΗΣ), проте
лише двоє носять упізнавані кельтські імена – [B]itos та Ketositos. Неясну
етимологію має ім’я Айлеарат, син Айдосотія (Ailearatos Aidosotis). Водночас,
двоє інших найманців-галатів мали типові грецькі імена – Pyrrhos та Isidoros.
Грецьке ім’я мала також єдина похована жінка, дружина одного з найманців
галатка Філейста (Phileista). Її чоловіка звали Сісон, син Анаксіма (Sisonon
Anaximos) з чого випливає, що вже батько згаданого галата-найманця носив
грецьке ім’я. Ще одне ім’я галатського найманця збереглося фрагментарно й не
піддається відновленню.
Поховальний обряд, імена найманців та їхніх близьких свідчать, що
кельти на службі елліністичних володарів, а також представники інших
етнічних контингентів доволі легко сприймали місцеві звичаї та культуру.
С. Натт припускає, що асиміляція найманців зайшла дуже далеко й наводить у
ролі прикладу війська птолемеївського Єгипту, де назви «етнічних» гіппархій
(галати, фракійці та ін.) начебто відображали лише військову номенклатуру, а
не різницю в озброєнні й тактичних прийомах2. Водночас, олександрійські
надгробки свідчать, що галати-найманці продовжували зберігати притаманне їм
озброєння та особливості зовнішнього вигляду. На всіх стелах постають воїни з
великими овальними щитами й списами (в одному випадку зображено також
шолом). Деякі галати зображені оголеними згідно з традиційним військовим
звичаєм кельтів, хоча лише один зображений із довгими вусами – характерною
прикметою кельтських воїнів3. Дж. Р. Маршал припускає, що Птолемеї
намагалися зберегти у своїх кельтів «етнічні» особливості озброєння й тактики,
і з цією метою протидіяли їхній асиміляції4. Загалом, на прикладі
елліністичного Єгипту можна побачити процес поступового перетворення
кельтських найманців на спадковий військово-служилий стан.
Не тільки в Єгипті, а й в інших елліністичних країнах найманці були
організовані в окремі підрозділи за етнічною ознакою. Чисельність цих
1

Marszal J. R. The presentation of the Gauls in the Hellenistic and Roman imperial period. Diss. –
Ann Arbor, 1991. – P. 94-98.
2
Nutt S. Tactical interaction and integration: a study in warfare in the Hellenistic period from Philip
II to the battle of Pydna. Diss. – Newcastle, 1993. – P. 233.
3
Аналогічний образ кельта-найманця – піхотинця з овальним щитом і списом, який б’ється з
гоплітом, можна побачити на одному з малоазійських надгробків: Габелко О. Историческая
интерпретация… – Рис. 1.
4
Marszal J. R. Op. cit. – P. 98.
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підрозділів могла істотно коливатися. Судячи зі свідчень Полібія про
македонську та єгипетську армії (Polyb., II, 65; V, 65), питома вага кельтів у
військах елліністичних володарів зазвичай становила не більше 5-10% від
загальної чисельності. Полібій говорить про кельтські загони на карфагенській,
македонській та римській службі чисельністю 1-2 тисячі вояків, причому
співвідношення піхоти й кінноти у таких загонах могло становити 10:1. Відомі
випадки, коли наймані загони кельтів складалися тільки з піхоти (як,
наприклад, у згаданій вище битві при Рафії), або були виключно кінними.
Зокрема, у 190 р. до н. е. від 4000 до 5500 кельтських вершників складали
близько чверті кавалерії Селевкідів у битві при Магнезії. 300 кельтських
вершників найняв цар Македонії Філіпп для боротьби зі Спартою у 218 р. до н.
е. Інший загін кельтської кінноти, чисельністю у 1000 вояків, згадується у 173
р. до н. е. у складі військ пергамського царя Евмена ІІ. Раніше на службі цього
монарха вже перебував загін кельтів зі 100 вершників та 150 легкоозброєних
піхотинців1.
Лише в окремих випадках кельти чисельно домінували над найманцями
з інших країн. Так, очевидно, було в армії Ганнібала, яка діяла на території
Італії неподалік від власне кельтських земель. Опосередковано про чисельність
кельтів дозволяють зробити висновок свідчення щодо втрат, наведені Полібієм.
Зокрема, під час битви при Каннах із боку карфагенян утрати становили
близько 5,7 тис. чол., із яких близько 4 тис. припадало саме на кельтів (Polyb.
III. 117).
Інколи елліністичні володарі вербували на свою службу цілі кельтські
племена, разом з жінками та дітьми. Так, близько 220 р. до н. е. пергамський
цар Аттал І найняв у Фракії плем’я егосагів, яке переправилося до Малої Азії в
повному складі й під час походу пересувалось окремо від інших частин
царського війська, разом зі своїми жінками та дітьми, які перебували на
повозках. Між Атталом та найманцями-кельтами невдовзі встановилася така
взаємна недовіра, що цар замислив зненацька вирізати останніх. Цьому
завадило затемнення місяця 1 вересня 218 року. Кельти оголосили затемнення
поганим знаменням і відмовилися продовжувати похід. Користуючись цим,
Аттал відвів своїх найманців до чорноморських проток, обіцяючи надати їм
землю для поселення, проте обіцянки своєї не дотримав. Кельти зайнялися
грабунком навколишніх грецьких міст. Полібій повідомляє, що з-під стін Трої
1
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кельтів удалося вибити силами 4-тисячного грецького загону, з чого можна
зробити висновок про чисельність самого кельтського контингенту, яка навряд
чи перевищувала 3-5 тис. вояків. Згодом, віфінський цар Прусій остаточно
розгромив їх, вирізавши всіх чоловіків і більшість жінок та дітей (Polyb. V. 77.
111).
Загалом, відносини між кельтами-найманцями та їхніми роботодавцями
важко схарактеризувати як надто доброзичливі. Як свідчать джерела, кельти
могли прямо посеред битви перекинутися на бік ворога, який таємно
запропонував їм кращі умови. Так було у 265 р. до н. е., коли під час битви
Антигона Гоната з епірським царем Александром галати перейшли на бік
останнього й, таким чином, зумовили поразку правителя Македонії1. Під час
Першої пунічної війни на Сицилії чотири тисячі найманців-галлів, які
упродовж кількох місяців не отримували платні, здійснили спробу перейти на
бік римлян, але були перебиті завдяки хитрості карфагенського полководця
Ганнона (Frontin. III. 16. 3).
Не менш небезпечними були й характерні для армій елліністичного часу
повстання найманців, у яких, як уже було згадувано вище, кельти брали
активну участь. Військове командування намагалося протидіяти подібним
виступам, розпорошуючи найманців, попереджаючи їх скупчення у великих
містах тощо. Полібій зазначає, що карфагеняни утримували багатоетнічне
військо, щоб найманцям із різних країн було важко домовитися між собою, але
подібна практика створювала труднощі для самих карфагенян, яким було вкрай
важко керувати військом за допомогою перекладачів (Polyb. I. 66; пор.: V. 83).
Щоправда, Полібій далі підкреслює, що більша частина карфагенських
найманців розуміла фінікійську й саме завдяки володінню цією мовою галат
Автарит, один із ватажків повстання 241 р. до н. е., користувався великою
повагою серед своїх товаришів по зброї (Polyb. I. 80).
Смакуючи зрадливість варварів, античні письменники рідко згадували
протилежну сторону їхніх відносин із елліністичними правителями –
відданість. Загін кельтів до останнього залишався з понтійським царем
Мітридатом VІ Евпатором, під час його війн з Римом у 89–84, 83–81 та 74–
63 рр. до н. е. Наприкінці третьої війни перебування цього загону зафіксоване у
Пантікапеї, де у 63 р. до н. е. командир кельтів Бітоіт [Bitoitos] заколов
переможеного царя на його ж власне прохання, а після цього заколовся й сам
(Appian. Mithr. 111). Цей учинок характерний для етики варварських
дружинників, які мусили ділити зі своїм вождем перемогу або смерть чи полон.
1
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Раніше Мітридат культивував зв’язки із кельтами Подунав’я1, які Аппіан
характеризує як дружні та союзницькі (Appian, Mithr., 109). Очевидно, саме
звідти понтійський цар і отримав кельтський найманий контингент.
Мітридатові війни ознаменували крах усієї державно-політичної
системи елліністичного світу. Їхнє завершення майже збігається у часі з
підкоренням більшої частини кельтських племен Римською державою. У складі
її допоміжних частин, а згодом і легіонів кельти також відігравали помітну
роль, однак принципи їхньої участі в римській військовій організації були
цілком інакшими. Останній факт перебування кельтських найманців на службі
правителя елліністичної держави засвідчено Йосифом Флавієм, який, описуючи
поховання іудейського царя Ірода Великого, згадує загін кельтів поряд із
підрозділами германських та фракійських найманців (Jos. Flav. XVII. 5). Так, у
4 р. до н. е. була поставлена крапка в майже півтисячолітній історії кельтів на
службі елліністичних держав. За понад три століття кельтські найманці
відзначилися в більшості значних військових конфліктів елліністичного світу.
Їхні пересування у Східному Середземномор’ї сприяли інтеграції кельтського
ареалу до греко-римської ойкумени, проникненню елліністичних елементів на
північ тощо.
Загалом, інформація античних авторів і свідчення археології про
кельтські міграції цілком відповідають тим загальним теоретичним принципам,
на яких ґрунтується сучасне розуміння міграційних процесів у давнину. Цим же
принципам відповідають і такі добре задокументовані й археологічно засвідчені
переселення, як Велика грецька колонізація, переселення готів у Північне
Причорномор’я, Велике переселення народів, військові походи і колонізаційна
активність норманнів тощо. Ці приклади підтверджують, що міграції становили
важливий елемент стратегії адаптації давніх суспільств до природнокліматичних й соціально-політичних змін.
Розгортанню процесу переселення передував довготривалий період
формування сприятливих для міграцій факторів внутрішнього розвитку
кельтських племен, а також накопичення інформації про країни Балканського
півострова, яке здійснювалося невеликими групами кельтів, зокрема,
найманцями. Міграційній активності кельтів сприяв панівний у їхньому
середовищі господарсько-культурний тип, у якому домінантну роль відігравало
розведення худоби. Пересування населення сприяли пожвавленню соціальної
мобільності у середовищі кельтських племен. Континуітет автохтонних
1
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традицій матеріального виробництва на колонізованих кельтами землях
пояснюється збереженням на цих землях певної кількості місцевого населення,
зокрема, жінок, а також засвоєнням мігрантами ефективних механізмів
адаптації, вироблених тубільними культурами. Таким чином, нині немає
достатніх підстав для применшення значення кельтських міграцій як важливого
чинника етнічної історії Балканського півострова у ІІІ ст. до н. е.
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3.2 Кельти у Фракії та Іллірії (ІІІ-І ст. до н. е.):
процеси адаптації та акультурації

Походи кельтів углиб Балканського півострова призвели до порушення
військово-політичної рівноваги, установленої у регіоні за часів Александра
Великого. Значні території в Подунав’ї, заселені ілліро-фракійськими
племенами, після 279 р. до н. е. опинилися під владою кельтських переселенців,
які заснували низку протодержавних утворень. Одним із них була «держава зі
столицею Тиліс» у Фракії, яка, за звідченнями греко-римських авторів, до кінця
ІІІ ст. до н. е. відігравала помітну геополітичну роль у північно-східній частині
Балкан.
Кельтська експансія на території сучасної Болгарії є складовою
масштабного переселенського руху кельтів на Балканах. Джерела засвідчують
активізацію кельтських нападів на півночі Балканського півострова вже на
рубежі IV-ІІІ ст. до н. е. Низка авторів повідомляє, що македонський володар
Кассандр відбив один із таких нападів в р-ні гори Хемус (Стара Планина) в
центральній частині Фракії (Plin. N.H. XXXI. 53; Strabo VII. 5. 11). За
інформацією Павсанія, приблизно в цей же період кельтські загони на чолі з
Камбавлом здійснили у Фракії «розвідку боєм». У 280 р. до н. е. проти
трибаллів та фракійців виступив один із кельтських вождів Керетрій, який,
судячи з усього, мав значні військові сили (Paus. X. 19. 5). У наступні кілька
років до них долучилися загони Леоннорія та Лутарія, які згодом
переправилися до Малої Азії (Liv. XXXVIII. 16. 1-3), а також та частина
основних сил кельтського війська, яка уникла розгрому під час походу на
Грецію. У 277 р. до н. е. біля Лісімахії кельти були розбиті македонським царем
Антигоном Гонатом. Хоча навіть після цього значні сили кельтів деякий час
перебували поблизу Геллеспонту.
За свідченням Полібія, кельти погрожували Візантію й збирали з цього
поліса обтяжливу щорічну данину, яка нібито сягала 80 талантів золота (2120
кг). На чолі з ватажком Комонторієм вони утворили «царство» й перетворили
Тиліс на його столицю. Епіграфічні пам’ятки ІІІ ст. до н. е. засвідчують, що такі
елліністичні центри у Фракії, як Кабіле, Аполлонія, Месемврія, Істрія
перебували у постійній небезпеці, винуватцями якої могли бути кельти. На це
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вказує, зокрема, фрагментований напис з Кабіле, у якому міститься слово
ΓΑΛΑ[TAI], а також згадуються слова «цар» та «поліс»1.
Непрямим свідченням військово-політичного домінування кельтів
поблизу Геллеспонта можна вважати той факт, що близько 220 р. до н. е.
пергамський цар Аттал І найняв у Фракії плем’я егосагів, яке переправилося до
Малої Азії в повному складі (Polyb. V. 77. 111). Наступного року кельти
показали себе вагомою військово-політичною силою в районі Чорноморських
проток. Під час війни між Родосом і Візантієм за контроль над торгівельним
судноплавством у регіоні цар кельтів Кавар виступив у ролі посередника, під
тиском війська якого Візантій був змушений укласти зі своїми супротивниками
мирну угоду (Polyb. IV. 45-52). Проте, могутність Кавара виявилася недовгою й
уже у 213 р. до н. е. кельтське царство було знищене фракійцями.
Найбільш дискусійним в історіографії питанням стосовно перебування
кельтів у Фракії є локалізація центру кельтської протодержави. Писемні
джерела не дають точної відповіді на питання стосовно місцезнаходження
резиденції Тиліс. Свідчення Полібія щодо постійної кельтської загрози
Візантію й перебування біля берегів Геллеспонту егосагів наводять на думку
про те, що Тиліс мав бути розташований десь у південно-східній частині
Фракії2. У Стефана Візантійського (640. 20-21) Тиліс визначається як «поліс
неподалік від Хемуса», однак Ю. Емілов переконливо поставив під сумнів
надійність та цінність цього пізнього джерела в питанні локалізації Тиліса.
Дослідник також продемонстрував, що згаданий Помпеєм Трогом етнонім
«тілени» у Фракії насправді виник у результаті помилки переписувачів3.
В античних джерелах переважно на південному сході Фракії згадано
декілька топонімів, які сучасні лінгвісти схильні вважати кельтськими за
походженням. Серед них, зокрема, ойконіми Orcelis та Casibona у провінції
Гемімонт (зі столицею в Адріанополі), а також Valla в області Стара Загора4.
1

Dimitrov K. Celts, Greeks and Thracians in Thrace during the Third Century BC. Interactions in
history and Culture // In Search of Celtic Tylis in Thrace (III C BC) / Ed. Vagalinski L. –
Aberystwyth, Sofia, 2010. – P. 102.
2
Б. Конгейл звертає увагу на те, що частка Tyla у значенні пагорб широко представлена в
топонімії Ірландії та Уельсу (Tulcha, Tuilche, Tulaighe тощо). На думку дослідника, назва
«Тиліс» була вказівкою на розташування «на пагорбі», а не ойконімом: Mac Congail B.
Kingdoms of the forgotten. The Celtic expansion in South-Eastern Europe and Asia Minor – 4 rd -3rd
centuries B.C. – Plovdiv, 2008. – P. 61-62.
3
Emilov J. Аncient Texts on Galatian Royal Residence of Tylis and the Context of La Tene Finds
in Southern Thrace // In Search of Celtic Tylis in Thrace (III C BC) / Ed. Vagalinski, L.F. –
Aberystwyth, Sofia, 2010. – P. 13-15.
4
Falileyev A. Ancient place-names of the Eastern Balkans: defining Celtic areas // In Search of
Celtic Tylis in Thrace (III C BC) / Ed. Vagalinski, L.F. – Aberystwyth, Sofia, 2010. – P. 121-129.
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Пошуки центру кельтської військово-політичної присутності у Фракії
істотно ускладнює той факт, що основне скупчення пам’яток латенської
культури періоду LT B2/C1, які хронологічно відповідають епосі існування
Тилійського царства, розташоване доволі далеко від Чорноморських проток, а
саме у північно-східній частині Фракії. Більше того, на території Фракії цілісні
комплекси латенської культури майже не представлені. Абсолютну більшість
латенських артефактів становлять випадкові знахідки або імпорти, виявлені в
автохтонному контексті. Звернімося детальніше до цих матеріалів.
Найбільш раннім латенським артефактом у Фракії є золота шийна
гривна (торквес) з Горного Цибара на північному заході сучасної Болгарії.
Торквес виконаний у вальдальгесхаймському стилі, який був притаманний
мистецтву кельтів періоду LT B2 (рубіж ІІІ-ІV ст. до н. е.). Дана знахідка є
випадковою тому сказати щось достовірне щодо її появи у регіоні неможливо.
Варто погодитися з Н. Теодосієвим, який припускає, що торквес міг бути
подарунком від кельтів одному із вождів трибаллів1. Міг він відображати й
встановлення певних матримоніальних зв’язків між кельтською та фракійською
елітами.
Ціла низка латенських знахідок, виявлених на території сучасної
Болгарії, віддзеркалює перебіг та особливості кельтських військових кампаній у
Фракії. Важливими для розуміння ситуації є знахідки з грецького емпорія
Пістірос, розташованого у верхній течії р. Хеброс. Поселення було зруйноване
близько 300 р. до н. е. імовірно в результаті одного з перших нападів кельтів на
Фракію. Після відбудови емпорій був остаточно знищений близько 280 р. до
н. е., на що вказує монетний скарб, найбільш пізня частина якого представлена
останніми емісіями царя Лісімаха (помер у 281 р. до н. е.). У шарі, який
відповідає періоду руйнації, виявлено латенський наконечник списа й
духцовську фібулу2. Приблизно у цей же час було зруйноване македонське
1

Theodossiev N. Celtic settlement in north-western Thrace during the late fourth and third centuries
BC: Some historical and archaeological notes // Celts on the margin /Ed. Dobrzańska H., Megaw
V., Poleska P. – Krakow, 2005. – P. 86. Н. Теодосієв звертає увагу на те, що після підкорення
кельтами іллірійського племені автаріатів близько 313 р. до н.е., у північно-східній Сербії
виникають синкретичні пам’ятки. Зокрема, кладовище Печіне в муніципалітеті Костолац, на
якому декілька латенських поховань розташовувалися навколо дев’яти більш ранніх могил
автохтонного населення. Даний континуїтет може свідчити про те, що наприкінці ІV ст. до н.
е. у долині нижньої Морави відбувалися процеси асиміляції та формувалася кельто-іллірофракійська контактна зона.
2
Bouzek J. Celtic Campaigns in Southern Thrace and the Tylis Kingdom: the Duchcov Fibula in
Bulgaria and the Destruction of Pistiros in 279/8 BC // Celts on the Margin / Ed. by H. Dobrzanska,
V. Megaw, P. Poleska. – Krakow, 2005. – P. 94-97, fig. 2.3, 5.
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прикордонне укріплення на пагорбі Кракра, що також може бути співвіднесено
з проникненням до регіону кельтів. Розташування Кракри й Пістіроса показує,
що кельти вдерлися до Фракії через т. зв. Траянові Ворота й прямували
долиною Хеброса на південний схід у напрямку Херсонеса Фракійського.
Припускають, що були задіяні й інші шляхи: один – стародавньою Via Egnatia
уздовж егейського узбережжя до Лісімахії, інший – землями трибаллів в
долинах річок Іскир та Цибриця (притоки Дунаю) в бік Гетіки1.
Визначити характер розселення кельтів на завойованих землях доволі
важко. Річ у тім, що на території Фракії відсутні чисті комплекси латенської
культури, натомість доволі поширеними є певні категорії «латенських
імпортів», а також синкретичні комплекси.
Найбільш розповсюдженим типом знахідок латенського кола на
території Болгарії є браслети з рубчиками й духцовські фібули, датовані
періодом LT B2/C1. Серед них найширше представлені фібули з фальшивою
пружинкою на ніжці, відомі також як пауковидні або фібули типу Пеструп2.
Конструкція таких фібул має центральноєвропейське коріння, однак саме у
Фракії вони набули найбільшої популярності. Центрами виготовлення фібул із
фальшивою пружинкою були давня столиця Одриського царства Сеутополіс,
розташована неподалік від Казанлика, а також укріплене елліністичне
поселення Сборяново у Північно-Східній Фракії. Фібули виявлені як у
культурному шарі поселень, так і у жіночих похованнях. Особливо цікавою є
пара золотих фібул з поховання два некрополя Сеутополіса. Виробництво фібул
здійснювалося до середини ІІІ ст. до н. е., коли Сеутополіс та Сборяново
припинили своє існування3. Порівняно численні знахідки латенських фібул у
жіночих похованнях обґрунтовано вважають свідченням матримоніальних
контактів, проникнення знатних жінок з Центральної та Західної Європи у
середовище фракійської еліти4.
1

Emilov J. Changing Paradigms: Modern Interpretations of Celtic Raids in Thrace Reconsidered //
Celts on the Margin. Studies in European Cultural Interaction 7th Century BC – I Century AD,
Dedicated to Zenon Woźniak / Ed. by H. Dobrzanska, V. Megaw, P. Poleska. – Krakow, 2005. –
P. 106.
2
Anastasov J. The Celtic presence in Thrace during the 3rd century BC in light of new
archaeological data // The Eastern Celts. The Commmunities between the Alps and the Black Sea /
Ed. M. Guštin. Koper-Beograd: Univerza na Primorskim, 2011. – P. 229-230, fig. 4.1-7, 6.
3
Emilov J. Op. cit. – P. 18.
4
Anastasov J. Op. cit. – P. 229-230; Anastasov J., Megaw R., Megaw V., Mircheva E. Walt Disney
comes to Bulgaria: a bronze mount in the Museum of Archaeology, Varna // L'âge du Fer en Europe
: mélanges offerts à Olivier Buchsenschutz /Eds. S. Krausz, A. Colin, K. Gruel, I. Ralston, T.
Dechezleprêtre. – Bordeaux: Ausonius. 2013. – P. 561.
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Важливою категорією знахідок, пов’язаною з кельтською присутністю у
Фракії, є поховання з елементами військового спорядження латенських типів.
Очевидно, найбільш відомим із них є впускне поховання з гробниці Маль-Тепе
в Мезеку, де було виявлено набір металевих деталей кельтської бойової
колісниці. Найбільш імовірно, що у гробницю була покладена не ціла
колісниця, а лише набір металевих елементів, які не становили повного
комплекту1. Предмети були декоровані у пластичному стилі, характерному для
Богемії перехідного періоду LT B2/C12. Бойова колісниця була єдиним
предметом латенського походження, виявленим серед поховального інвентарю.
Саме поховання могло належати кельтському ватажкові або фракійському
аристократу високого рангу, який отримав колісницю як подарунок або
трофей3. Другий варіант видається більш імовірним, адже Мезек розташований
відносно недалеко від Лісімахії, де кельтське військо було розбите Антигоном
Гонатом. Т. Стоянов припускає, що фрагменти колісниці належали Адайосу –
фракійському воєначальнику у війську Антигона4.
На території Болгарії зафіксовано ще принаймні два факти знаходження
декорованих деталей спорядження кельтських бойових колісниць. Обидві
походять з Північно-Східної Фракії: одна з регіону Шумен (фортеця Бобата),
інша виявлена у фондах музею м. Варна5.
На території сучасної Болгарії виявлено також інші предмети озброєння
латенських типів, які походять із багатих воїнських поховань. Характерною
рисою цих поховань є синкретизм, який виявляється як у складі інвентарю, так і
в рисах поховального обряду. Найбільш ранній екземпляр латенського меча,
датований М. Домарадським періодом LT B2, був знайдений на могильнику
Байлово (р-н Софії) як підйомний матеріал6. Решта знахідок мечів була
виявлена у надійному археологічному контексті. Зокрема, на елліністичному
некрополі у Пловдиві (Філіппополь) кремаційне поховання в супроводі
середньолатенського меча, фібули з фальшивою пружинкою, фрагментів
1

Stoyanov T. The Mal-Tepe tomb at Mezek and the problem of the Celtic kingdom in SouthEastern Thrace // In Search of Celtic Tylis in Thrace (III C BC) / Ed. Vagalinski, L.F. –
Aberystwyth, Sofia, 2010. – P. 116.
2
Anastasov J. Op. cit. – P. 231.
3
Bouzek J. Op. cit. – P. 97.
4
Stoyanov T. Op. cit. – P. 116; Emilov J., Megaw V. The Celts in Bulgaria? A re-examination of the
tomb of Mal-Tepe, Mezek with particular reference to the La Tène chariot fittings // Archaeologica
Bulgarica. – 2012. – XVI, 1. – P. 24.
5
Anastasov J. Op. cit. – P. 231.
6
Домарадски М. Келтите на Балканския полуостров. IV-I пр. н. е. – София: Наука и изкуство,
1984. – С. 141; Woźniak Z. Wschodnie pogranicze ... – S. 73, ryc. 6.1
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грецької та фракійської кераміки1. Важливим є той факт, що меч був ритуально
зіпсований перед покладанням до могили відповідно до латенської традиції.
У деяких похованнях латенські мечі були виявлені разом із шоломами
елліністичних типів. Зокрема, одне з таких поховань походить із околиць
сучасного м. Казаник, поблизу давнього Сеутополіса, столиці Одриського
царства. Меч середньолатенської конструкції (l = 87 см) супроводжувався тут
шоломом типу конос2. Поховання у Сашовій Могилі, яка також розташована у
Казанликській котловині, здійснене у прямокутній гробниці, конструкція якої
характерна для Фракії та Македонії від раннього елліністичного періоду до
середини ІІ ст. до н. е. Серед інвентарю поховання було виявлено повний
комплект озброєння, включаючи кольчугу, шолом фракійського типу (у формі
фрігійського ковпака), латенські меч та умбон щита, родоську амфорну тару з
клеймами 210-175 рр. до н. е., фібулу латенської конструкції, але виготовлену з
золота й прикрашену емаллю в елліністичному стилі, срібний торквес3. Не
менше зацікавлення викликає поховання воїна в Кальново (Північно-Східна
Болгарія) – одне з восьми катакомбних поховань, конструкція яких має
паралелі серед скіфських старожитностей Північного Причорномор’я.
Вождівське поховання за знахідками імпортної кераміки також датоване в
межах 220-180 рр. до н. е. Воно містило, серед іншого, фрагменти кольчуги,
середньолатенський меч та умбон, елліністичний шолом тощо4.
Латенське озброєння відоме також за деякими іконографічними
пам’ятками. Зокрема, на стінах Казанликської гробниці зображені воїни з
овальними щитами, схожими на кельтські щити-фіреї. На стінах гробниці
Гинина Могила у Сборяново виявлене зображення середньолатенського меча з
характерною округлою бутероллю5.
На відміну від предметів озброєння та прикрас, знахідки латенської
кераміки на території сучасної Болгарії є одиничними. Фрагменти
графітованого кружального посуду виявлені в чотирьох пунктах: Сборяново,
Сеутополіс, Арковна, Царевец (Велико Тирново). Жодного свідчення
1
Боспачиева М. Погилно погребение от елинистическия некропол на Филипопол // Исвестия
на музеите в Южна България. – 1995. – №21. – С. 43-61.
2
Гетов Л. Нови данни за въоръжението у нас през латеската епоха // Археология. – 1962. –
год. IV, кн. 3. – С. 41-43.
3
Китов Г. Сашова могила (монументална неограбена тракийска гробница между Шипка и
Ясеново) // Археология. – 1996. – Кн. 2-3. – C. 9-22.
4
Анастасов Г. Съоръжения от ІІІ – ІІ в. пр. н. е. от околностите на с. Кълново, Шуменско //
Известия на историческия музей – Шумен. – 1992. – Кн. VII. – C. 5-44; Anastasov J. Op. cit. –
P. 235-236, fig. 26.
5
Ibid. – P. 231, fig. 13.
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виготовлення такого посуду у Фракії немає. Так само, у Фракії практично
відсутні пункти, які можна було б ідентифікувати як кельтські поселення. Лише
на поселенні Царевец виявлено залишки щонайменше трьох жител, конструкція
яких характерна для Карпатського басейну, Богемії та Моравії, з латенськими
предметами (фібули, скляні браслети, фрагменти кераміки) періоду LT B2/C1 у
культурному шарі1.
Поселення Царевец цікаве ще й тим, що тут на початку 90-х рр. ХХ ст.
було знайдено варварські монети, датовані останньою чвертю ІІІ ст. до н. е.
Монети викарбувані в типовій кельтській стилістиці, але матеріалом для
їхнього виготовлення був свинець – метал не характерний для кельтської
монетної справи. Нині виявлено вже десятки подібних монет, які
концентруються переважно в регіоні Велико Тирново – Шумен. У цій же
місцевості спостерігається висока концентрація латенських імпортів, що дало
підставу Б. Макконгейлу припускати існування в цьому регіоні особливої
кельто-гетської археологічної культури Царевец2. Ця ідея була розкритикована
Ю. Емилівим3, з міркуваннями якого можна погодитися, адже наявність
розпорошених предметів без поселень і поховальних комплексів не дозволяє
говорити про існування археологічної культури як цілісного явища. Однак сам
факт поширення монетних емісій кельтських типів на тлі поширення у цьому ж
регіоні латенських артефактів змушує замислюватися над природою даного
явища.
Крім монет типу Царевец з Фракії походять й інші нумізматичні
матеріали, які істотно уточнюють наші знання про перебування в цьому регіоні
кельтів. Зокрема, у цілій низці елліністичних центрів північно-східної Фракії
здійснювався випуск срібних та бронзових емісій з легендою ΒΑСΙΛΕΩС
ΚΑΥΑΡΟΥ/ΒΑСΙΛ ΚΑΥΑΡ у якій справедливо вбачають ім’я останнього царя
Тілійського царства Кавара. Загалом відомо шість емісій бронзових,
виготовлених з 255/252 по 218 рр. до н. е.: голова Зевса / вершник; голова Зевса
/ кельтський щит; голова Аполлона / кельтський щит; голова Аполлона / Ніка;
голова (?) / ріг достатку; голова Гермеса / петас і кадуцей4. Центрами
виготовлення монет уважають елліністичні поселення Арковна, Кабіле,
Одессос, Ценіно. У Кабіле здійснювався також випуск срібної тетрадрахми з
головою Геракла, Зевсом на троні та легендою ΒΑСΙΛΕΩС ΚΑΥΑΡΟΥ. Крім
1

Ibid. – P. 234.
Mac Congail B. Op. cit. – P. 44-54.
3
Emilov J. Op. cit. – P. 17.
4
Mac Congail B. Op. cit. – P. 63-65.
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того, низка міст, зокрема, Месемврія та Апрос, здійснила випуск бронзових
монет із овальним щитом1. Загалом, як зазначає К. Димитров, «бронзові монети
Кавара в цілому безсумнівно були створені як для зовнішнього, так і для
внутрішнього обігу в його державі, уздовж західно-понтійського узбережжя, а
також для торговельних операцій різного масштабу. Ця система чудово
відповідає образу Кавара не тільки як покровителя, але й як учасника та
організатора західнопонтійської торгівлі»2.
Л. Лазаров уважає, що головним центром карбування монет Кавара, а
відповідно й столицею Тілійського царства було укріплене городище Арковна
(Аркуніс)3. Тут виявлено значну кількість латенських предметів (духцовські
фібули, бронзові та скляні браслети, елементи поясів, фрагменти кераміки)4. На
прилеглих територіях також спостерігається скупчення латенських імпортів та
монет Кавара. Таку точку зору можна визнати достатньо аргументованою.
Однак, чи була Арковна єдиною столицею Тилійського царства? Швидше за
все, відповідь на це питання має бути негативною. Так, на думку К. Димитрова,
першою столицею Тилійського царства був населений пункт поблизу Візантія,
відомий у римські часи як кастеллум Tuleus5. М. Манов припускає, що
резиденцією першого кельтського володаря у Фракії Комонторія була давня
столиця Одриського царства Сеутополіс (Казанлик), однак незабаром кельти
були витіснені звідти на північ Антіохом ІІ6. Таку думку поділяє О. Габелко,
який вважає, що «рихла квазі-держава» Комонторія проіснувала недовго й не
залишила помітних матеріальних слідів. Кельти були витіснені на північ, де за
часів Кавара налагодили конструктивні відносини з грецькими містами й
досягли короткочасного економічного та політичного розквіту7.

1

Draganov D. Coins of the unknown mint from Apros in Thrace // Eds. C. Alfaro, C. Marcos, P.
Otero. XIII Congreso Internacional de Numismática. – Madrid, 2003. – P. 339-343; Dimitrov K.
Op. cit. – P. 103.
2
Ibid. – P. 108-109.
3
Див.: Lazarov L. The Celtic kingdom with its capital Tylis in the time of Kauaros // In Search of
Celtic Tylis in Thrace (III C BC) / Ed. Vagalinski L. – Aberystwyth, Sofia, 2010. – P. 113-130.
4
Anastasov J. Op. cit. – P. 213.
5
Dimitrov K. Op. cit. – P. 106.
6
Manov M. In search for Tyle (Tylis). Problems of localization // In Search of Celtic Tylis in
Thrace (III C BC) / Ed. Vagalinski L. Aberystwyth. – Sofia, 2010. – P. 89-96.
7
Габелко О. [Рецензия] In Search of Celtic Tylis in Thrace (III C. BC). Proceedings of the
interdisciplinary colloquium arranged by the National Archaeological Institute and Museum at
Sofia and the Welsh Department, Aberystwyth University held at the National Archaeological
Institute and Museum Sofia, 8 May 2010 / Ed. by L. Vagalinski and S. Rodway. Sofia: NOUS
Publishers Ltd., 2010 // Вестник древней истории. – 2012. – №1. – С. 227.
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Загалом, зіставлення писемних та археологічних джерел стосовно
перебування кельтів у Фракії дає дещо суперечливі результати. Так, якщо
довіряти свідченням Юстина, Полібія та інших греко-римських авторів, кельти
здійснили масштабне вторгнення до Фракії й понад півстоліття тероризували як
автохтонні племена, так і грецькі поліси, змушуючи їх до сплати обтяжливої
данини. Свідчення нумізматики красномовно вказують на той факт, що
кельтський володар Кавар створив якщо не царство, то принаймні сферу
військово-політичного впливу, до якої потрапили величезні обшири ПівнічноСхідної Фракії та Західного Причорномор’я.
Водночас, археологічні матеріали спонукають до значно скромніших
оцінок кельтської присутності у регіоні. Вони засвідчують, що безпосередньо
від «кельтської навали» постраждали лише деякі другорядні міські поселення
Фракії. Старі структури поселень та основні риси поховальної обрядовості в
регіоні збереглися. Продовжували функціонувати й гето-фракійські політичні
центри1, хоча відносини між ними й царством Тиліс не до кінця зрозумілі.
Наплив латенських предметів, генетично пов’язаних із Богемією,
Моравією та Карпатською котловиною2, дозволяє говорити про інфільтрацію
невеликих груп кельтів у автохтонне середовище, їхнє змішання з аборигенами,
поширенням моди на латенські предмети, які відтепер виготовлялися в
місцевих ремісничих центрах. Л. Лазаров характеризує ситуацію таким чином:
«Кельтське царство у Східній Фракії швидко набуло синкретичного фракокельтського вигляду, на який значною мірою вплинула елліністична культура
грецьких полісів. Ця суміш кельтських, фракійських та грецьких традицій
відображена в археологічних знахідках»3. Цілком справедливим можна вважати
спостереження К. Димитрова, який вважає свідченням еллінізації Тилійського
царства використання на монетах Кавара образів грецької міфології. У свою
чергу, Ю. Емилов, розмірковуючи в межах сучасних постструктуралістських
підходів, доходить висновку, що кельтизацію Фракії у ІІІ ст. до н. е. слід
розглядати не як масове переселення варварів з Центральної Європи, а як
поширення серед автохтонного населення цієї частини Балканського півострова
латенської моди та нових форм воїнського етосу та ідентичності аристократії4.
1
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О. Габелко зазначає, що Тилійське царство не було сталим державним
утворенням, зі своєю територією та економічною структурою. Відповідно, його
центр міг фізично переміститися від околиць Візантія в північніші регіони між
сучасними Варною й Тирново, де зафіксовано жвавий обіг монет Кавара.
Відносини між кельтськими правителями та елліністичними центрами
дослідник характеризує введеним у науковий обіг Ю. Виноградовим терміном
«трибутарний протекторат». Причому, якщо за часів Комонторія кельти
здійснювали відверто грабіжницьку політику, то вже в період правління Кавара
їхні відносини з греками мали взаємовигідний характер. У припиненні
надходження данини від Візантія або її істотному скороченні О. Габелко вбачає
одну з причин занепаду Тилійського царства1.
Якщо остання гіпотеза все ж таки потребує додаткової аргументації, то
загалом міркування О. Габелко не викликають заперечень. Справді, у
Північному Причорномор’ї відомі приклади існування своєрідного симбіозу
варварських, зокрема, скіфських та сарматських правителів із елліністичними
центрами. Можна згадати царя Сайтафарна, який, згідно з Декретом на честь
Протогена, вимагав дари від Ольвії, а також Скілура та Фарзоя, монети яких
виготовляли у цьому ж місті2. Н. Гаврилюк виділяє фази військовограбіжницької та грабіжницько-скотарської економіки у циклі кочівницького
господарювання, хоча й робить при цьому застереження, що тривалість таких
фаз не могла бути надто довгою3.
Беручи до уваги висвітлений вище напівкочовий характер
господарювання кельтських племен ІІІ ст. до н. е., стає зрозумілим чому кельти
не залишили належного відбитку на археологічній карті Фракії. Вони не
прагнули ані знищення наявних поселень, які могли перетворитися на вправних
постачальників данини, ані мирного освоєння завойованих земель й створення
відповідного матеріального комплексу для адаптації до місцевих умов, цілком
удало використовуючи вже наявні економічні структури. Високий політичний
статус кельтів сприяв установленню ними матримоніальних зв’язків із
місцевою знаттю й поширенню в середовищі останньої нових форм військової
1
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культури та соціальної ідентичності. Латенський стиль істотно вплинув на
розвиток декоративно-прикладного мистецтва Фракії та прилеглих земель1.
Дещо інша модель взаємодії кельтів із місцевим населенням склалася на
землях Іллірії, де кельтська військова експансія поступово трансформувалася у
відносно мирну акультурацію кельтів до місцевого іллірійського середовища.
Після завершення балканських походів у цій частині Балканського півострова
сформувалося два основних угрупування кельтів – тавриски й скордиски.
Тавриски були найтісніше інтегровані в латенский культурний простір.
Вони займали багаті на корисні копалини й розташовані на перехресті
торговельних шляхів землі Паннонії на території сучасних Словенії та Хорватії.
Приток на ці землі, заселені первинно іллірійськими племенами, латенських
імпортів спостерігається в останні десятиліття IV ст. до н. е., а в період LT C
тут формується культурна група Мокроног. Її можна визначити як локальний
варіант латенської культури, самобутність якого визначається автохтонними
елементами, зокрема, використанням місцевих форм ліпної кераміки та деяких
типів знаряд праці2. Ще однією визначальною рисою групи Мокроног були
своєрідні форми металевих елементів жіночого костюму – фібул та поясних
ланцюгів3.
Нині досліджено понад 30 значних поселень та могильників групи
Мокроног, якій був притаманний загалом досить високий рівень соціальноекономічного розвитку. Деякі поселення, зокрема Сегестіка (суч. Сісак,
Хорватія) на кордоні зі скордисками, наблизилися до рівня протоміських
центрів. Зброярі таврисків у пізньолатенський час були законодавцями моди в
усьому східнокельтському ареалі. Зокрема, саме тут було започатковане
виробництво шоломів типу Ново Мєсто4. У ремісничих центрах таврисків та
нориків виготовляли мечі так званого норико-паннонського стилю, які широко
представлені в Центральній та Східній Європі.
Античні автори загалом одностайно визначають таврисків, а також їхніх
«молодших партнерів» латобіків, як кельтські племена. Страбон протиставляє
їх етнічно змішаним скордискам і кілька разів згадує про союзницькі відносини
1
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таврисків та боїв (Strabo VI. 5. 2; VII. 3. 11). Тавриски підтримували тісні
економічні зв’язки з Римською державою та, загалом, Італією. Деякі поселення
на теренах сучасної Словенії, зокрема Навпортус (суч. Врхніка) та Келея (суч.
Кельє) трансформувалися у торговельні факторії, де проживала велика
кількість італійців. Це, з одного боку, сприяло розвитку економічних відносин,
але з іншого – підставляло таврисків під удар Риму. У 140 р. тавриски, у землях
яких були виявлені значні поклади золота, вислали італійських рудокопів, після
чого римляни упродовж наступних десятиліть провели кілька військових
операцій проти таврисків та сусідніх з ними іллірійських племен. Діон Кассій
повідомляє, що самі тавриски неодноразово грабували римські території в
районі сучасного Трієсту (Dio Cass. LIX. 34. 2; L. 28. 4). Проте, у 56 р. до н. е.
тавриски були змушені почати виплачувати римлянам данину, а через кілька
років вони разом зі своїми союзниками боями були розгромлені Буребістою.
Рештки таврисків були інкорпоровані до Римської держави за часів Августа.
Найбільш потужним та тривким виявилося племінне об’єднання
скордисків, яке, згідно з античною традицією, походило від тієї частини війська
Бренна, яка врятувалася від розгрому під Дельфами. На чолі зі своїм ватажком
Батанаттом вони осіли у долині Сави, між горою Скордус (Mons Scordus) та
Дунаєм. Пізніше на північ від Дунаю сформувалася група, відома як малі
скордиски (Mikroi Skordiskoi). Скордиски становили потужну військовополітичну силу в центрі Балканського півострова, які принамні з 141 р. до н. е.
вели з перемінним успіхом запеклу боротьбу з Римом. Вона завершилась у
середині 80-х рр. І ст. до н. е. нищівною поразкою, яку скордискам завдав
Корнелій Сципіон Азіатик. У 15 р. до н. е. те, що залишилось від колись
потужного об’єднання скордисків, було приєднано до Риму.
Уже античні письменники відзначали тісні зв’язки скордисків із
автохтонним ілліро-фракійським населенням. Як було згадано вище, Страбон
повідомляє, що на противагу боям і таврискам, які були знищені Буребіcтою, зі
скордисками даки нерідко укладали союзи (Strabo VI. 5. 2). Про спільні
військові акції даків та скордисків повідомляють й інші автори (Frontinus II. 4.
3), що підтверджується й матеріалами археології. Зокрема, установлено
використання військовими загонами даків та скордисків фортеці КалеКршевіца, яка контролювала шлях на Македонію1. На думку А. Рустою, у
пізньолатенський час скордиски взяли участь у творенні культурної групи
Падеа-Панагюрські Колонії, яку безпосередньо пов’язують із даками часів
1

Popović P. ‘cum a Scordiscis Dacisque premeretur’ // Celts on the Margin / Ed. by
H. Dobrzanska, V. Megaw, P. Poleska. – Krakow, 2005. – P. 77-84.
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Буребісти. У Трансильванії ця група відображала традиції поховального
обряду, особливості костюму та обладунку військової знаті кількох місцевих
етнічних груп як гето-дакійського, так і кельтського походження1.
Свідчення лінгвістики також указують на етнічно змішаний характер
скордисків2. Так, із 17 топонімів у ареалі скордисків, які раніше вважалися
кельтськими, О. Фалілеєв згодний беззаперечно визнати такими лише два –
Cornacum й Bononia. Причому, щодо останнього автор допускає можливість
виникнення назви за римських часів, адже випадки виникнення римських
поселень із кельтськими назвами в Європі добре відомі. Дослідник не виключає
ймовірності кельтських етимологій для назв Tricornium, Cuccium, Vinceia,
Laedemata, Obna тощо. Однак найбільший інтерес становлять дві композитні
назви – Singidunum та Capedunum, обидві з яких містять у своєму складі один із
найбільш поширених у кельтській топоніміці компонент duno- ‘укріплення,
форт’. Однак інший компонент в обох випадках має, на думку О. Фалілеєва,
автохтонне докельтське походження.
В етнокультурному відношенні скордиски становили частину спільного
кельтського ареалу. Як і в інших регіонах кельтського світу, тут відомі великі
могильники (Карабурма) та оппідуми (Сінгідунум, суч. Белград). Зв’язок
скордисків із іншими кельтськими племенами, зокрема з таврисками, не
переривався. Соціальна структура скордисків, судячи з матеріалів поховань,
також мало відрізнялася від тієї, яка була притаманна кельтам Галлії. Водночас,
прояви ідентичності у поховальній обрядовості тут були іншими. Так, типовим
елементом інвентарю поховань воїнів у скордисків є кубки з двома ручками
(kylix), не характерні для інших кельтських регіонів3. Скордиски запозичили
чимало елементів культури місцевих племен, що простежується, наприклад, у
запозиченні ними однолезового меча сіки – «етнічної» зброї даків,
використання якої потребувало спеціальних навичок.
У цілому, матеріальна культура скордисків віддзеркалює інформацію
писемних джерел про змішаний кельто-іллірійський характер згаданої
етногрупи. Якщо розглядати культуру скордисків у суто археологічному
розрізі, складається враження, що у басейні Сави йшов процес формування

1

Rustoiu A. The Padea-Panagjurski Kolonii Group in south-western Transylvania (Romania) //
Ibid. – P. 109-119.
2
Див.: Фалилеев А. Selecta Celto-Balkanica. – С. 13, 46-51, 58-72, 96-97.
3
Egri M., Rustoiu A. The social significance of conviviality in the Scordiscan environment //
Funerary practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe / Ed. by Sîrbu
V., Vaida D. L. – Cluj-Napoca, 2008. – P. 85.
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латенізованої археологічної культури, подібний до тих, які відбувалися на
північно-східній периферії латенської культури (див. розділ 4).
Скордиски підтримували доволі тісні торговельні контакти як із
країнами Середземномор’я, звідки надходили імпорти, зокрема, бронзовий
посуд, так і з кельтськими землями Центральної Європи. Зокрема, у Моравії
відомі імпорти з ареалу скордисків: бронзова фібула з квадратною спинкою з
Горні Вештоніце, фрагменти жіночих поясних ланцюгів із оппідуму Стара
Градішка, канфар із Стшеліце1. Ремісниче виробництво у скордисків
перебувало на досить високому рівні. Зокрема, майстри скордисків були відомі
своїм умінням обробляти срібло – метал, який доволі рідко використовувався в
кельтській ювелірній справі. Археологічні знахідки, зокрема, скарб срібних
ювелірних прикрас пізньолатенського часу з Жидовара, свідчать, що в
середовищі скордисків сформувався самобутній художній стиль, на який
вплинуло декоративно-прикладне мистецтво іллірійських племен та релігійноідеологічні уявлення середземноморських країн (зокрема, культ Аполлона та
Діоніса)2.
Таким чином, головним результатом кельтських міграцій та військових
походів на Балканах стали істотні зміни етнокультурної ситуації у даному
регіоні. На середину ІІІ ст. до н. е. на Балканах сформувалося декілька
кельтських «анклавів», розвиток яких ішов різними шляхами. У Фракії кельти,
змішуючись із місцевою елітою, утворили нестабільне протодержавне
утворення, яке існувало за рахунок перерозподілу додаткового продукту,
виробленого автохтонними племенами й грецькими колоніями. Відсутність
економічної бази, короткий період військово-політичної могутності, а також
культурне домінування елліністичного середовища призвело до того, що кельти
у Фракії не створили самобутньої культури й були поступово асимільовані. У
свою чергу, у Подунав’ї відбувався процес акультурації прибулого кельтського
та місцевого іллірійського населення, який значною мірою нагадував процес
формування латенізованих культур. Цей процес йшов із різною інтенсивністю й
у кінцевому результаті призвів до формування своєрідних культурних груп, у
яких сильний центральноєвропейський (латенський) вплив нашарувався на
потужні традиції місцевої ідентичності.
1

Čižmář M. Contacts between Moravia and the territory of the Scordisci // Celts on the Margin /
Ed. by H. Dobrzanska, V. Megaw, P. Poleska. – Krakow, 2005. – P.131-134.
2
Popović I. The Židovar treasure and Roman jewellery from the Balkan provinces of the empire //
The Eastern Celts. The communities between the Alps and the Black Sea / Ed. M. Guštin. – Koper;
Beograd, 2011. – P. 179-188.
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Утворення кельтами кількох потужних центрів військово-політичного
впливу призвело до виникнення в Подунав’ї нових форм ідентичності,
поширення моди на певні типи статусних предметів, які раніше в цьому регіоні
були невідомі, формування самобутніх культурних груп і, врешті-решт,
помітної «кельтизації» сусідніх іллірійських та гето-дакійських племен. Можна
в цілому погодитися з точкою зору тих дослідників, які розглядають утворення
царства Тиліс, а також військово-політичних об’єднань таврисків і скордисків
як процес латенізації місцевих культур. Однак безперечним є те, що згаданий
процес відбувався за безпосередньої участі прибулої кельтської меншості, яка
відіграла роль каталізатора процесів етнокультурної взаємодії.
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3.3 Контактні зони на північно-східному пограниччі латенської
культури

Звернімося тепер до аналізу археологічної ситуації, яка склалася на
північно-східній периферії кельтського світу в останні століття до н. е. Тут
переважно уздовж масиву Карпатських гір сформувались анклави латенської
культури, які вступили в узаємодію з місцевим населенням і стали осередком
поширення впливу кельтів на широких теренах Східної Європи.
Найвіддаленішу на північний схід групу кельтських старожитностей
становила група латенських пам’яток Закарпаття1. Вона була складовою
ширшого ареалу латенської культури Верхнього Потисся, що включав також
території Східної Словаччини, Північно-Східної Угорщини та Північної
Румунії. У Верхньому Потиссі носії латенської культури утворили кілька груп,
культурна своєрідність яких виявилася в особливостях поховального обряду,
що зазнав упливу місцевих культур скіфського часу2. Латенські пам’ятки
регіону вказують на динамічні процеси міжетнічної взаємодії. Найбільші
могильники Верхнього Потисся, такі як Пішколт і Мухі, були біритуальними:
кельтів і фракійців ховали на одному кладовищі, але у відповідності з різними
ритуальними практиками. Характерно, що поховання, здійснені за автохтонним
обрядом, не містять зброї й нерідко розташовані навколо або поблизу
латеньких воїнських поховань. Важливою рисою латенської культури
Верхнього Потисся й Трансильванії є збереження автохтонних форм ліпної
кераміки, яка продовжувала широко використовуватися3. Виникли й нові типи
ліпних посудин, які наслідували форми латенської кружальної кераміки. Частка

1

Докладніше про це див.: Казакевич Г. Пам’ятки латенської культури Закарпаття: проблеми
хронології та етнічної атрибуції // Праці Центру пам’яткознавства: Збірник наукових праць. –
Вип. 24. – К., 2013. – С. 132-146.
2
Olędzki M. ‘Anarti’ and ‘Anartophracti’: Transcarpathian cultural and settlement relations of the
Celts // Celts on the Margin / Eds. H. Dobrzanska, V. Megaw, P. Poleska. – Krakow, 2005. – P.
145; Його ж. La Tene culture in the Upper Tisza Basin // Ethnographisch-archaologische
Zeitschrift. – 2000. – Vol. 41, №4. – P. 507-530.
3
Rustoiu A. Indigenous and colonist communities in Eastern Carpathian basin at the beginning of
the late Iron Age. The genesis of an Eastern Celtic world // Fingerprinting the Iron Age:
Approaches to identity in European Iron Age. Integrating South-Eastern Europe into the debate / C.
N. Popa, S. Stoddart. – Oxford, 2014. – P. 142-156.
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останньої у комплексах дорівнювала 40-70%, що свідчить про її масове
виробництво1.
Найцікавіша ситуація склалася в тій локальній групі латенської
культури, яка займала територію сучасної Закарпатської області України. Тут
виникли найбільш потужні центри ремісничого виробництва, одне з яких
впритул наблизилося до рівня протоміського поселення типу oppida. Водночас,
на цій території практично відсутні класичні латенські поховання. Найвідоміше
поселення на території Закарпаття, яке виникло з появою на цих землях кельтів,
розташовувалося на пагорбах Галіш (204 м) та Ловачка (306 м) на західній
околиці м. Мукачева. На горі Ловачка були виявлені поховальні пам’ятки – три
характерні для центральноєвропейського латену інгумаційних поховання. Одне
з них було здійснене в ямі, обкладеній цеглою, у супроводі понад 30 срібних
варварських імітацій монет Філіппа ІІ та Александра Великого.
Розкопки поселення, відкритого на пагорбі Галіш, проводили з 60-х рр.
ХІХ ст. Тут були виявлені безсистемно розкидані житла напівземлянкового
типу з вогнищами, обкладеними цеглою й обмащеними глиною2. Ідеться про 24
споруди, у 13 з яких було зафіксовано інвентар. На жаль, через низький
науковий рівень розкопок практично нічого не відомо про конструкцію жител,
їх планування тощо. Більша частина речового інвентарю Галіш-Ловачки
представлена різноманітними залізними ремісничими знаряддями, побутовими
речами, а також предметами озброєння (мечі, бойові ножі, наконечники списів,
дротиків та стріл) та військового спорядження (залізні поясні ланцюги).
Особливий інтерес становлять чеки для утримування коліс на вісі бойової
колісниці3, які засвідчують появу на Закарпатті цього специфічно кельтського
виду озброєння.
Кількість прикрас порівняно невелика: духцовська фібула, вісім
дротяних середньолатенських фібул, три бронзові й три залізні ручні браслети,
бронзовий браслет для ніг із трьох литих напівсфер, жіночий бронзовий
поясний ланцюг. Монетні знахідки представлені кельтськими імітаціями
елліністичних емісій4. Металографічний аналіз деяких речей з розкопок Т.
1
Мойжес В. Класифікація кераміки Верхнього Потисся епохи латену // Науковий вісник
Ужгородського національного університету. Серія «Історія». – 2010. – Вип. 24. – С. 90.
2
Котигорошко В. Верхнє Потисся в давнину. 1000000 років тому – Х сторіччя н.е. –
Ужгород: Карпати, 2008. – С. 126.
3
Еременко В. Зазнач. праця. – C. 30.
4
Е. Кольникова виділяє дев’ять типів монет, зокрема, Kopf ohne Kinn/Rad, W-Reiter, Vogel
auf Zweig, Vogel auf Helm, Schnurrbart/Rosette, Audoleontyp, Audoleonmonogramm 1, Reiter mit
kurzen Armen, Armloser Reiter, Schild + Kranz, Schild + Schwert. Див.: Kolniková E.
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Легоцького виявив високий технологічний рівень їхнього виконання, із
застосуванням цементації, пакетування, загартування тощо1.
На початку ХХ ст. культурний шар Галіш-Ловачки був майже цілком
знищений сільськогосподарськими роботами. Ані аматорські розкопки 1930-х
років, ані розвідки, проведені археологами-професіоналами у 1962 та 1964 рр.,
майже не принесли результатів. Лише наприкінці 80-х рр. минулого століття
дослідники знову звернулися до вивчення пам’ятки. У 1988 р. експедиція
Ужгородського університету відкрила господарську яму й культурний шар на
горі Ловачка. Були знайдені численні фрагменти гончарної кераміки, залізний
серцевидний наконечник піхов меча й тонкий бронзовий браслет з рубчиками2.
Наступного року було відкрито житло-напівземлянку (4,1х2,4 м) й три
господарські ями. У будівлях і культурному шарі виявлені фрагменти ліпної та
гончарної кераміки, а в господарській ямі № 2 – ціла ліпна посудина й металеві
предмети: дві сокири, фрагмент серпа, три проколки, долото, фрагмент кінської
вузди, кільце від коси, залізна смуга з отворами, бронзові кільця, а також
уламок бронзового браслетf й пластинка, прикрашені у пластичному стилі3.
В. Котигорошко, який керував польовими дослідженнями, зазначає, що
«вздовж хребта гори Галіш у напрямку гори Ловачка відкрита кам’яна стіна
сухої кладки (ширина 2,0 - 2,5 м, висота 0,2 - 0,5 м), яка стикується з двома
кам'янами глибами (вхід?) на горі Ловачка. Не виключено, що стіна була лише
частиною фортифікаційної системи, кінцівки якої змикалися з правобережжям
р. Латориці. Вся ця територія зайнята м. Мукачево, забудова якого ще в
середньовіччя зруйнувала залишки величезного оппідуму. До речі, латенський
пласт час від часу виявляється при проведені земляних робіт на вулицях
міста»4. На жаль, у звітних документах експедиції знайти інформацію про якісь
укріплення на Галіш-Ловачці мені не вдалося.

Latenezeitlicher burgwall Gališ-Lovačka (Mukačevo) im lichte der münzfunde // Карпати в
давнину. – 2002. –
Вип. 15. – С. 99-115.
1
Котигорошко В. Верхнє Потисся. – С. 140-141.
2
Котигорошко В. Археологические исследования в зонах строительства мелиоративных
систем в бассейне верхнего Потисья и спасательно-охранные раскопки оппидума ГалишЛовачка и городища Малая Копаня // НА ІА НАНУ. – 1988/150. – Арк. 17-20, рис. 3.
3
Балагури Э., Котигорошко В. Археологические исследования в зонах строительства
мелиоративных систем и спасательно-охранные раскопки оппидума Галиш-Ловачка,
городища Малая Копаня // НА ІА НАНУ. – 1989/197. – Арк. 19-21, рис. 2.1-6.
4
Котигорошко В.Г. Верхнє Потисся. – С. 126.
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Крім Галіш-Ловачки, існують відомості про приблизно 40 латенських
поселень на території Закарпатської області України1. У більшості випадків це
типові для латенської культури невеликі відкриті селища типу vici, які
складалися з двох-трьох жител і господарських споруд. Площа жител зазвичай
не перевищувала 15 кв. м., усі вони були заглиблені в ґрунт приблизно на 0,5 м,
мали стовпові ями вздовж плетених і обмащених глиною стін, відкриті
вогнища, які інколи були обкладені каменем і обмащені глиною. Частина
поселень згадується у монографії В. Бідзілі; інформація про інші міститься
переважно в архіві Інституті археології НАН України. Нижче наводимо список
датенських комплексів на території Закарпаття, про які вдалося зібрати
достатній обсяг інформації.
Горбок (Іршавський р-н). Житло невстановленої форми; культурний шар
із фрагментами ліпної та гончарної кераміки2.
Гут (Гараздівка) (Берегівський р-н). Культурний шар зі слідами будівель
та вогнищ, фрагментами гончарної та ліпної кераміки; скарб із понад 100
срібних наслідувань монет Філіппа ІІ типів Huşi-Vovrieşti та Südostdakien3.
Дерцен (Дрісіне) (Мукачівський р-н). Випадкова знахідка в урочищі
Мала Гора у 1973 р. – пошкоджена будівля-напівземлянка й господарська яма з
фрагментами гончарної кераміки; розкопки 1975 р. – житло-напівземлянка й
господарська яма з фрагментами ліпної та гончарної кераміки4; розкопки
1982 р. – пошкоджена господарська яма з фрагментами ліпної та гончарної
кераміки. Культурний шар поселення сильно пошкоджений будівельними та
сільськогосподарськими роботами5.
Дийда (Дідове) (Берегівський р-н). Розкопки 1984 р. – напівземлянка,
фрагменти кераміки, переважно гончарної6; розкопки 1985 р. – три житланапівземлянки; ліпна та гончарна кераміка; пряслиця (2), одне з яких
1

Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н.э. – первой половине I тысячелетия н. э. /
Под. ред. Б. А. Рыбакова. – М.: Наука, 1993. – С. 69.
2
Бідзіля В. Історія культури Закарпаття… – С. 41.
3
Kolniková E. Op. cit. – C. 109.
4
Пеняк С. Звіт Закарпатської новобудівної археологічної експедиції про польові дослідження
// НА ІА НАНУ. – 1975/105. – Арк. 2, 23-27, рис. 55, 56.
5
Балагури Э., Котигорошко В. Археологические исследования в зонах строительства м/с на
территории Закарпатской обл. в 1983 г. // НА ІА НАНУ. 1983/152. – Арк. 13, 21-22.
6
Пеняк С., Попович І. Отчет Закарпатской новостроечной экспедиции о разведках и
раскопках 1984 г. // НА ІА НАНУ. – 1984/14. – Арк. 27-30, рис. 41-42; Балагури Э.,
Котигорошко В. Археологические исследования в зонах строительства мелиоративных
систем на территории Закарпатской обл. УССР в 1984 г. // НА ІА НАНУ. – 1984/59. – Арк.
20.

138

виготовлене з керамічного фрагменту; кілька металевих предметів невизначеної
форми; фрагменти скла, залізний та скляний шлак1.
Клячанове (Мукачівський р-н). Культурний шар (S = 2 га) з великою
кількістю керамічних фрагментів (гончарна кераміка складає бл. 30% знахідок);
випадкова знахідка 1954 р. в урочищі Обуч – скарб залізних знарядь праці
(сокири (4), наральник, стамеска, кухонний ніж, ковальський пробійник)2.
Мала Бігань (Берегівський р-н). Випадково знайдений у 1952 р. речовий
скарб у складі фігурок вепра та людини (антропоморфного божества?),
фрагментованого скляного браслета LT C13, фрагменту бронзового браслету
для ніг та керамічної посудини невстановленої форми4.
Мідяниця (Іршавський р-н). Два робочих майданчики зі скупченнями
металургійного шлака та залізних конгломератів. Розкопки 1983 та 1987 рр.5.
Мужієве (Берегівський р-н). Дві напівземлянки, фрагменти близько 25
гончарних та 35-40 ліпних посудин. Розкопки 1982 р.6
Мукачеве. Культурний шар з великою кількістю керамічних фрагментів,
виявлений під час будівництва водогону по вул. Замковій; окремі знахідки в
різних районах міста7.
Неветленфолу (Дякове) (Виноградівський р-н). В урочищі Надь Егер –
пошкоджена господарська яма; культурний шар із фрагментами ліпної та
гончарної кераміки8. У 1972 р. в урочищі Текерев виявлений робочий
майданчик із залишками 97 горнів, 10 вогнищ, 4 господарські ями9.
1

Котигорошко В. Отчет о научно-исследовательской работе. Археологические исследования
в зонах строительства мелиоративных систем в бассейне Верхнего Потисья // НА ІА НАНУ.
– 1985/59. – Арк. 11-16, рис. 2.1-4.
2
Бідзіля В. Історія культури Закарпаття... – С. 46.
3
Датування М. Карвовського, усне повідомлення.
4
Сова-Гмитров П. Новые латенские находки в Закарпатье // Slovenská Archeológia. – 1956. –
VI. – 1. – S. 131-137., S. 136-137.
5
Пеняк С., Попович І., Потушняк М. Отчёт Закарпатской новостроечной экспедиции о
разведках и раскопках 1983 г. // НА ІА НАНУ. –1983/5. – Арк. 2; Котигорошко В. Отчет об
исследованиях в зонах строительства мелиоративных систем в бассейне Верхнего Потисья //
НА ІА НАНУ. – 1987/143. – Арк. 8-9.
6
Балагури Э., Котигорошко В. Археологические исследования в зонах строительства м/с на
террритории Закарпатской обл. в 1983 г. // НА ІА НАНУ. – 1983/152. – Арк. 20-21.
7
Бідзіля В. Історія культури Закарпаття... – С. 41-42; Котигорошко В. Верхнє Потисся... – С.
126.
8
Балагурі Е. Звіт про розкопки та розвідки в Ужгородському, Мукачівському, Берегівському
та Виноградівському р-нах // НА ІА НАНУ. – 1970/50. – Арк. 2-3.
9
Балагурі Е., Потушняк М., Пеняк С. Звіт. Археологічні дослідження в зонах меліоративних
робіт у Виноградівському і Берегівському районах Закарпатської області УРСР 1972 р. // НА
ІА НАНУ. – 1972/97. – Арк. 87-88.
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Нове Клинове (Виноградівський р-н). Розкопки В. Бідзілі у 1960-80-х
рр.1. На площі понад 50 км2 15 робочих майданчиків із розвалами глиняних
стінок 133 металургійних горнів, скупчення залізного шлаку, невелика кількість
фрагментів куштановицької та латенської кераміки. Залишки горнів та
залізного шлаку виявлені також у р-ні сіл Юлівці, Волчанське та Чепе2.
Олешник (Виноградівський р-н). Дві напівземлянки (4,8x5,7 м; 4,8 Х
3,6 м); гончарна (22%) та ліпна (78%) кераміка; короткий ніж (l = 11 см);
фрагмент залізного поясного ланцюга (помилково визначений як псалій);
долото; два залізних предмети невизначеної форми; залізний шлак у житлі № 2;
фрагмент дротяної фібули (?); три пряслиця (розкопки 1977 р.)3.
А. Островерхов із посиланням на В. Котигорошка згадує фрагмент скляного
браслета4.
Осій (Іршавський р-н). Кілька жител; культурний шар із фрагментами
гончарної кераміки; три наконечники списів5.
Ратівці (Ужгородський р-н). П’ять жител, розташованих по колу на
схилі пагорба; господарські ями між житлами; фрагменти кераміки (переважно
ліпної)6.
Ужгород. Від 3-х до 5-ти поселень у різних районах міста: а) кар’єр
цегельні – дві напівземлянки, гончарна кераміка, кілька бронзових кілець,
бронзовий браслет з шишечками; б) Замкова гора – культурний шар із
фрагментами ліпної та гончарної кераміки; в) Радванка (східна околиця міста) –
культурний шар з фрагментами ліпної та гончарної кераміки, виявлений під час
розкопок слов’янського поселення7, крім того, у 1976 р. виявлено фрагменти
гончарної кераміки та шматки залізного шлаку; г) урочище Лиса Гора (північна
околиця міста) – культурний шар з невеликими фрагментами кераміки
(переважно ліпної), серед яких один мав сліди залізного шлаку; д) урочище
1

Бидзиля В. Отчет историко-технической экспедиции // НА ІА НАНУ. – 1982/157; Його ж.
Отчет о работе закарпатского отряда раннеславянской экспедиции за 1966-1967 годы // НА
ІА НАНУ. – 1966-67/26; Його ж. Звіт про роботу розвідки Інституту Археології АН УРСР в
1962 р. // НА ІА НАНУ. – 1962/11.
2
Славяне и их соседи… – С. 70-71.
3
Пеняк С., Попович И., Потушняк М. Отчет об охранных раскопках в зонах новостроек в
Закарпатской области УССР в 1977 году // НА ІА НАНУ. – 1977/18. – Арк. 33-36, рис. 76.
4
Островерхов А. Браслети «кельтського» типу із пам’яток України ІІІ-І ст. до н.е. й деякі
питання історії античного склярства // Старожитності степового Причорномор’я і Криму. –
2007. – Том 14. – С. 142-143.
5
Бідзіля В. Історія культури Закарпаття... – С. 41.
6
Там само. – С. 39.
7
Там само. – С. 40-41.
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Млакі (північна околиця міста) – пошкоджений культурний шар з фрагментами
гончарної кераміки та залізного шлаку (розкопки 1976 р.)1.
Холмок (Ужгородський р-н). Житло-напівземлянка (4,1 Х 2,8 м);
фрагменти ліпної та гончарної кераміки; залізний пробійник; фрагмент
зернотерки2.
Відомі також інші поселення латенського часу: Бобове, Пістрялово І, ІІ,
Новоселиця ІІ, Мачола, Братове, Виноградово – замок, Вари ІІ та ін.3
Культурний шар латенського часу на цих поселеннях представлений майже
виключно фрагментами ліпної та гончарної кераміки, кістками тварин та
іншими невиразними слідами життєдіяльності.
Крім латенських поселень на території Закарпаття виділяються
поховальні комплекси з імпортними речами кельтського походження: Бобове
(Виноградівський р-н) – кремаційне підкурганне поховання, інвентар якого
містив 16 скляних намистин чорного кольору, фрагмент дротяної фібули, кілька
фрагментів поясного ланцюга, три ліпні куштановицькі посудини, дві латенські
гончарні посудини, пізньолатенська мальована керамічна посудина;
Куштановиця (Мукачівський р-н) – поховання № 11 та 13 могильника
куштановицької культури з латенським інвентарем, який включав гончарну
урну, три бронзові фібули, фрагменти бронзового поясного ланцюга; Колодне
(Іршавський р-н) – латенська гончарна посудина в кургані № 15 та кілька
фрагментів у курганах № 9, 11 куштановицького могильника, дослідженого у
1958 р.; Мачола (Берегівський р-н) – скляний браслет і латенська гончарна
посудина з сильно пошкодженого кремаційного могильника; Оноківці
(Ужгородський р-н) – латенська гончарна посудина з могильника
куштановицької культури4.
Нерідко можна зустріти визначення цих поховань як латенських, що
зазнали впливу гето-фракійського середовища5. Однак варто зауважити, що
загальна їх кількість не перевищує десятка; усі вони виконані згідно з обрядом
куштановицької культури й на куштановицьких могильниках, містять
1
Медведев А. Отчет о разведывательных работах в 1976 г. Археологической секции
Закарпатской облорганизации Общества охраны памятников истории и культуры // НА ІА
НАНУ. – 1976/115. – Арк. 2-10.
2
Балагури Э., Котигорошко В. Археологические исследования в зонах строительства
мелиоративных систем и спасательно-охранные раскопки оппидума Галиш-Ловачка,
городища Малая Копаня // НА ІА НАНУ. – 1989/197. – Арк. 6-8.
3
Бідзіля В. Історія культури Закарпаття... – С. 42; Бідзіля В. Звіт про роботу розвідки
Інституту Археології АН УРСР в 1962 р. // НА ІА НАНУ. – 1962/11.
4
Бідзіля В. Історія культури... – С. 44-46; Котигорошко В. Фракийцы... – C. 16-17.
5
Напр.: Olędzki M. ‘Anarti’ ... – P. 148.
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переважно жіночий інвентар (єдиний виняток – курган 19 у Краловському
Хлмце у Словаччині з предметами військового спорядження1). З огляду на це,
згадані поховання точніше можна окреслити як куштановицькі з латенськими
елементами. Їхня поява вказує насамперед на існування матримоніальних
зв’язків між носіями прибулої латенської та автохтонної куштановицької
культур, запозичення останніми престижних предметів кельтського
виробництва, а також про переважно мирний характер співіснування обох груп.
Окремішне місце серед латенських старожитностей Закарпаття
посідають предмети з дакійського городища Мала Копаня (Виноградівський рн) та розташованого поруч могильника в урочищі Челлениця. Матеріальна
культура обох пам’яток характеризується сильним латенським впливом, який
простежується насамперед у наявності великої кількості латенських імпортів та
місцевих дериватів латенських речей. Серед них слід згадати предмети
озброєння та військового спорядження, прикраси тощо. Ці матеріали останнім
часом були вичерпно опубліковані В. Котигорошком2, що позбавляє
необхідності їх докладного аналізу.
Освоєння кельтами території Карпатської котловини розпочалося на
стадії LT B13. На Закарпатті хронологічними індикаторами появи латенського
населення є меч із псевдоантропоморфним руків’ям, браслети з шишечками та
рубчиками, духцовські фібули4. Однак мечі зазначеного типу, що належали до
символічно-статусних предметів, використовували до кінця латенського
періоду5, а браслети у східнокельтському ареалі найбільше притаманні
горизонту LT B2/C16. Знахідка типової духцовської фібули серед руїн грецької
емпорії Пістірос (Південна Фракія), яка була знищена кельтами під час походів
278/79 рр. до н. е.7, схиляє до думки, що поширення пам’яток латенської
культури на землях Закарпаття сталося не раніше першої чверті ІІІ ст. до н. е.
Верхня хронологічна межа існування латенських пам’яток Закарпаття є
ще більш дискусійною. В. Єременко вважає, що латенська культура на
Закарпатті поступово згасає в період LT С2 – D18. Викликає подив факт
1

Котигорошко В. Фракийцы ... C. 16-17.
Kotigorosko V. Mala Kopanya. – Satu Mare: Editura Muzeului Sătmărean, 2009 – 125 p.;
Котигорошко В. Малокопанський некрополь (ур. Челлениця) // Карпатика. – 2009. – Вип. 38.
– С. 58-133.
3
Котигорошко В. Фракийцы... C. 19-20.
4
Еременко В. Зазнач. праця. – С. 29-32.
5
Olędzki M. ‘Anarti’ ... – P. 146.
6
Lazarov L. Op. cit. – Fig. 2.7-9.
7
Bouzek J. Op. cit. – P. 93–101.
8
Еременко В. Зазнач. праця. – С. 35.
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відсутності на кельтських поселеннях характерних для пізнього латену фібул,
довгих мечей та інших індикаторів. Більшу частину металевого інвентарю
Галіш-Ловачки, яке раптово припиняє своє існування, становлять предмети
доби LT C1-2. Суперечливим є віднесення Галіш-Ловачки до категорії
протоміських центрів типу oppida, які характерні для кельтів Центральної
Європи періоду LT C2-D1, адже це поселення за масштабами значно
поступається «еталонним» оппідумам Манхінг та Страдоніце й не має
укріплень, достовірність зведення яких у латенський час є доведеною.
Як було зазначено вище, у кельтів виникнення оппідумів було
результатом тривалої еволюції відкритих поселень типу vicus, які поступово
ставали центрами ремісничого виробництва. Галіш-Ловачка становить
поселення, яке переувало на пізньому етапі процесу переростання аграрноремісничого селища у протоміський центр. Поселення Дийда, де виявлені сліди
склоробного виробництва, демонструє типологічно більш ранній етап такої
еволюції. Стосовно іншого відомого латенського виробничого центра в Новому
Клинові, В. Бідзіля та М. Щукін висловили сумнів щодо його датування
латенським часом на підставі недостатньої кількості виявленого інвентарю й
аналогії у вигляді металургійного центру римського часу на території Польщі1.
Проте, надійні сліди металургійного виробництва на латенських поселеннях,
зокрема, в районі Ужгорода, не підтверджують цього скепсису.
Цікаво, що залізну руду з Закарпаття не тільки переробляли на місці, а й
відправляли на експорт. Зокрема, металографічний аналіз залишків
металургійного виробництва з латенського ремісничого центру Шайопетрі
(Угорщина) дозволив установити, що залізну руду доставляли сюди саме з
Закарпаття та суміжних областей Словаччини, для чого, ймовірно,
використовувалися притоки Тиси р. Шайо та Бодва2.
В. Котигорошко відстоює думку, що латенська культура Закарпаття
припиняє своє існування в період кельто-дакійських війн середини І ст. до н. е.
На користь цього припущення свідчать знахідки пізньолатенських псалій у
Галіш-Ловачці3, аналогії яких виявлені на могильнику Челлениця4. Звідти ж
походить і довгий наконечник дротика5, близький до знахідки з Галіш-Ловачки.
Для власне латенської культури кельтів дротики такого типу є значною
рідкістю. Сумніви викликає й латенське походження наконечників стріл із
1

Славяне и их соседи ... – С. 71.
Rustoiu A. Masters of metals... – P. 8.
3
Котигорошко В. Малокопанський некрополь ... – Таб. 25.14.
4
Там само. – Рис. 32.13-14.
5
Там само. – Рис. 17.1; 26.13.
2
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кельтського поселення. Не виключено, що всі ці предмети є слідами знищення
Галіш-Ловачки дакійцями з Малої Копані, як це припускає В. Котигорошко.
Аргументом на користь пізньої дати існування латенської культури на
Закарпатті є знахідки пізньолатенської мальованої кераміки в похованні з
Бобового й на поселенях Бакта й Дийда1. У Бобовому та Бакті2 вони
супроводжуються знахідками дротяних фібул середньолатенської схеми, однак
суперечності тут немає, адже середньолатенські фібули наявні й на могильнику
Челлениця3. Варто зауважити, що масштабне виробництво мальованої кераміки
відносять до періоду LT D2 й пов’язують із діяльністю кельто-дакійських
виробничих центрів, зокрема Земпліна, звідки цю кераміку експортували4. Це
дозволяє припускати, що окремі кельтські поселення, на зразок Бакти,
пережили кельто-дакійські війни середини І ст. до н. е. й на деякий час
вписалися у нові економічні та політичні реалії.
Стосовно етнічної належності латенської культури Закарпаття
висловлювали різні думки. В. Бідзіля вважав, що пам’ятки цієї культури були
залишені місцевим населенням, яке зазнало впливу кельтів. Підставою для цієї
точки зору слугувала відсутність на Закарпатті ґрунтових інгумаційних
могильників та широке використання ліпної кераміки попередньої
куштановицької культури5. Л. Вакуленко навпаки доводить, що з приходом
кельтів на Закарпаття на початку ІІІ ст. до н. е. місцева куштановицька
культурна традиція переривається6. На думку В. Єременка, на території
Закарпаття утворилася змішана культура, подібна до кельтіберської в Іспанії чи
кельто-іллірійської на Балканах7. На думку В. Котигорошка, латенська культура
Верхнього Потисся розвивалася під егідою кельтів й становила кельтофракійський симбіоз8.

1

Котигорошко В. Фракийцы Верхнего Потисья... – С. 22.
Балагури Э. Отчет о научно-исследовательской работе. Археологические исследования в
зонах строительства мелиоративных систем в бассейне Верхнего Потисья // НА ІА НАНУ. –
1986/57. – Рис. 2.5.
3
Котигорошко В. Малокопанський некрополь... – Рис. 6.1, 11.2 та ін.
4
Poleska P. The Celtic Settlement Microregion in the Area near Krakow // Celts on the Margin /
Eds. H. Dobrzanska, V. Megaw, P. Poleska. – Krakow, 2005. – P. 190; див. також: Vagalinski L. A
new late La Tène pottery kiln with a bread oven on the lower Danube (northern Bulgaria) // The
Eastern Celts / Ed. M. Guštin. Koper-Beograd, 2011. – P. 224.
5
Бідзіля В. Історія культури Закарпаття... – С. 171-178.
6
Вакуленко Л. Етнокультурна ситуація на українському Закарпатті в першій половині І тис.
н. е. // Археологія. – 2003. – № 3. – С. 57.
7
Еременко В. Зазнач. праця. – С. 36.
8
Котигорошко В. Верхнє Потисся... – С. 154.
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Гіпотеза В. Котигорошка виглядає найбільш прийнятною. Збереження
певних куштановицьких традицій у латенський час є очевидним з огляду на
масове використання носіями латенської культури ліпної куштановицької
кераміки. Це явище свідчить про взаємну асиміляцію кельтів та фракійців,
причому з боку останніх суб’єктом у цьому процесі виступали переважно
жінки, адже виготовлення ліпної кераміки вважають переважно жіночою
сферою діяльності1. Нагадаємо, що використання ліпної кераміки автохтонних
форм носіями латенської культури є типовим явищем для кельтів
центральноєвропейського ареалу.
Відсутність у регіоні класичних для центральноєвропейського латену
інгумаційних поховань пояснюється специфікою поховального обряду. У
Верхньому Потиссі кремації становлять 83,9% усіх латенських поховань2.
Найпізніші поховальні комплекси належать до періоду LT C1b, після якого
кельти остаточно перейшли до використання поховального обряду, який не
залишає помітних для археології слідів3. На Закарпатті зникнення поховань
сталося, очевидно, ще раніше.
На фінальному етапі латенської епохи до регіону проникають носії
культурної групи Падеа-Панагюрські Колонії. В. Котигорошко цілком
справедливо вбачає в них дакійців першої половини І ст. до н. е., які зазнали
істотної кельтизації. Цікаво відзначити, що знайдена на могильнику Челлениця
фрагментована золота шийна гривна найбільше нагадує торквеси типу Хавор,
які зустрічаються в ареалі ясторфської та пшеворської культур на рубежі ер4.
Ця знахідка може вказувати на ранній етап установлення зв’язків дакійців
Верхнього Потисся з носіями пшеворської культури. Масове проникнення
останніх на Закарпаття наприкінці І ст. н. е.5 знаменує заключний етап розвитку
на цих теренах археологічних культур латенського кола.
На півночі пограниччя латенської культури складалося з низки
культурних груп, які почали формуватися ще з ранньолатенського часу.
Кельтські анклави на території сучасної Польщі постали в результаті міграції
різних племен і були значною мірою ізольовані одне від одного. Вроцлавський
регіон (Нижня Силезія) був заселений вихідцями з Богемії, Глубчицька
1

Пачкова С. К вопросу о формировании территории зарубинецкой культуры (по
керамическим материалам) // Vita antique. – 2009. – № 7-8. – С. 146.
2
Котигорошко В. Фракийцы Верхнего Потисья... – C. 14.
3
Там само. – C. 22.
4
Щукин М. Готский путь (готы, Рим и черняховская культура). – СПб.: Филологический
факультет СПбГУ, 2005. – С. 74-81.
5
Вакуленко Л. Етнокультурна ситуація... – С. 57.
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височина (Верхня Силезія) та Малопольща – мешканцями Моравії, а до району
Пшемишля (Надсяння) проникали кельти з Верхнього Потисся1. Географія
окремих знахідок предметів латенської культури засвідчує поширення
торговельної та переселенської активності кельтів далеко на північ, подекуди
навіть до Балтійського узбережжя. На рубежі ер кельтські анклави на території
Польщі були втягнені у процеси акультурації за участі східногерманського
населення. Результатом цього процесу було формування потужного осередку
латенізації.
Силезію традиційно вважають регіоном, де вже з другої половини ІІ ст.
до н. е. розгорнулися процеси етнічної взаємодії між кельтами та східними
германцями. Місцеве населення зберігало культурну самобутність, що
виявилося в дальшому дотриманні обряду тілопокладення, щоправда у дещо
видозміненій формі (небіжчиків ховали у скорченому положенні). Продовжував
функціонування культовий осередок на г. Шленжа2. Нащадки кельтів Нижньої
Силезії в пізньолатенський час узяли участь в освоєнні території Куявії, де
утворилася крушанська культурна група. У її складі наявні скорчені поховання
з латенськими елементами обрядовості й інвентарю3. Попри те, що асиміляція
кельтів Нижньої Силезії носіями пшеворської культури видається сьогодні
найбільш імовірним сценарієм, варто звернути увагу й на застереження, яке
висловив з цього приводу П. Дулемба. Він підкреслює, що найпізніші
старожитності кельтів з регіону навколо Вроцлава датують періодом LT C1,
тоді як перші достовірні сліди перебування тут пшеворського населення
з’являються у фазі А2 пізнього передримського часу (LT D1)4.
Участь кельтів Верхньої Силезії в латенізації пшеворської культури є
малоймовірною. Перші знахідки пшеворської кераміки на латенських
поселеннях Глубчицької Височини (Нова Цереквя) датовані періодом LT C2-

1

Kaczanowski P. Barbarzyńska Europa w okresie dominacji celtyckiej // Wielka historia Polski. –
T. 1: Najdawniejsze dzieje ziem Polskich (do VII w.). – Kraków, Warszawa, 1998. – S. 212.
Woźniak Z. Osadnictwo celtyckie... – S. 231.
3
Cofta-Broniewska A. Rozwiane wątpliwości // Z Otchłani Wieków. – 1976. – № 2. – S. 119-123;
Kokowski A. Udział elementów celtyckich w strukturze cmentarzyska birytualnego w Kruszy
Zamkowej, woj. Bydgoszcz, st. 13 (próba falsyfikacji pojęcia “grupe kruszańskiej”) //Archeologia
Polski. – 1991. – T. 26, z. 1-2. – S. 115-149.
4
Dulęba P. Przemiany kulturowe w zahodniej Malopolsce w okresie od III do I wieku przed Chr.
Przyczynek do konaktów między Celtami a Germanami // Archeologia barbarzyńców 2008:
powiązanie i kontakty w świecie barbarzyńskim. – Rzeszów, 2009. – S. 27.
2
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D11. У цей же період латенська культура у Верхній Силезії занепадає, чому
могли сприяти походи кімврів.
На землях Нижньої Силезії, добре пристосованих для рільництва, на
території близько 900 км2 на південь від м. Вроцлав, досліджено значну
кількість пам’яток латенської культури. Найстарші з них датують другою
половиною IV ст. до н. е. (LT B). Протягом наступних двох століть у районі
Вроцлава сформувалася локальна група латенської культури, для якої була
характерна наявність великої кількості поховань (близько 80-90 комплексів) і
майже повна відсутність поселень. Місцеве кельтське населення підтримувало
обмежені контакти із зовнішнім світом і дотримувалося консевративного
способу життя. Про це свідчить поховальний обряд тілопокладення, яким
продовжували послуговуватися навіть у ті часи, коли на інших землях
заселених кельтами суцільно запанувала кремація. Кельтському населенню
Нижньої Силезії приписують створення культового центру на г. Шленжа, де
виявлено знахідки латенської кераміки, а також чотири монументальні кам’яні
скульптури, які стилістично нагадують деякі пам’ятки кельтського мистецтва
Західної Європи2.
Проникнення кельтів на землі Глубчицької височини (Верхня Силезія)
також датують періодом LT B1. Криза лужицької культури, яка
супроводжувалася депопуляцією, сприяла утворенню на лівому березі Одера
анклаву латенської культури. Він займав площу близько 1500 км2 між річками
Особлога на півночі й Опава на півдні й був ізольований смугою незаселених
земель як від сусідніх поморських та лужицьких поселень, так і від центрів
латенської культури Богемії та Моравії. Водночас, контакти з останніми
підтримувалися, на що вказують знахідки сапропелітових та скляних браслетів,
кераміки, а також близькість технологічних прийомів, які застосовували у
металообробленні. Єдину етнографічну особливість носіїв латенської культури
у Глубчицькій Височині становила ліпна кераміка, у складі якої переважали
оригінальні місцеві форми, а в деяких районах – поморські риси. Станом на
2005 рік у регіоні було досліджено 45 поховань (18 інгумацій, 27 кремацій), а
також понад 300 поселень, матеріали яких представлені культурним шаром із
фрагментами графітованої кераміки3. Найбільше поселення відкрито біля Нової
Церекві, де було досліджено близько двох десятків жител, а також майстерні
1

Bednarek M. La Tène culture in Upper Silesia: an outline /Marek Bednarek // Celts on the Margin
/ Ed. by H. Dobrzanska, V. Megaw, P. Poleska. – Krakow, 2005. – P. 184.
2
Orosz J. Z badań nad rzeźbą na górze Ślęży k/Wrocławia //Biuletyn Historii Sztuki. – 1962. –
№3/4. – S. 344-359.
3
Bednarek M. Op. cit. – P. 180-185.
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ремісників1. Пік розвитку культури припадає на період LT C, а її занепад – на
рубіж LT C2-D1, що пов’язують із пересуваннями кімврів2.
Порівняно компактна група пам’яток латенської культури з’являється в
період LT C1 на сході сучасної Польщі, поблизу річок Сян та Віслок. Тут
досліджено низку поселень (Бахуж 16, Сянок-Бяла Гора 3, Сянок 54, Медика 42
та 46, Трепча 2 тощо), культурний шар яких представлений переважно
знахідками фрагментів латенської графітованої кружальної кераміки й грубих
ліпних посудин міцевих форм. Інші знахідки нечисленні й здебільшого
випадкові. До них належить уламок середньолатенської фібули типу
Костшевський А/В з поселення Пакошувка, середньолатенський меч, знайдений
у р. Віслок поблизу Жешува, кілька скляних браслетів та намистин, золотий
статер типу Nike, виготовлений бойями на поч. ІІ ст. до н. е. тощо.
Найяскравішою пам’яткою Надсяння, походження якої пов’язують із
кельтами або їхнім культурним впливом, є срібна голова бика, випадково
виявлена рибалками у 1826 р. у р. Сян біля Радимна. Упродовж наступних
десятиліть пам’ятка привертала до себе увагу громадськості та науковців.
Пізніше за невідомих обставин вона була втрачена3. Перш за все привертає
увагу великий розмір предмета, який, за свідченням очевидців та науковців,
дорівнював голові дворічного теляти. Довжина рогів становила близько 30 см, а
ширина лоба – 22 см. Голова важила 0,8418 кг й була виготовлена зі сплаву
срібла (81,25%) та інших домішок, насамперед міді. Характерною стилістичною
особливістю голови бика з Радимна є роги, які завершувалися кульками. Даний
мотив широко розповсюджений у кельтському мистецтві. Він зустрічається на
зображеннях сакрального характеру, а також у декоративно-прикладному
мистецтві. Мотив рогів із кульками також можна побачити на зображеннях
шоломів, зокрема на пластинах гундеструпського котла. Водночас, цей самий
мотив зустрічається й за межами кельтського світу. Зокрема, у басейні
Балтійського моря відомі прикраси ритонів у вигляді бичачих голівок із
кульками на рогах. Геометричний орнамент, яким прикрашена голова бика з
Радимна, не має аналогів серед пам’яток мистецтва Центральної та Північної
Європи, однак він є стилістично близьким до орнаментики срібних виробів

1

Czerska B. Wyniki badań późnolateńskiej osady kultury celtyckiej koło Nowej Cerekwi, pow.
Głubczyce, w latach 1958-1960 //Wiadomości Archeologiczne. – 1963. – T. 29, z. 3. – S. 289-311.
2
Bednarek M. Op. cit. – P. 184.
3
Parczewski M. Nowe dany o lokalizacji i okolicznościach odkrycia srebrnej głowy byka z
Radymna // Archeologia barbarzyńców 2008: powiązanie i kontakty w świecie barbarzyńskim. –
Rzeszów, 2009. – S. 145-175.
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Фракії. Матеріал, з якого виготовлена голова, також може вказувати на
Подунав’я як можливий регіон походження пам’ятки1.
Важливою рисою, яка характеризує етнокультурний розвиток носіїв
групи латенських пам’яток Надсяння, є зв’язок цієї групи із кельтськими
старожитностями Верхнього Потисся2. Виникнення згаданої групи нині нерідко
пов’язують із міграціями та культурним впливом кельтів Закарпаття.
Переселення кельтів із Моравії до регіону поблизу сучасного Кракова
(Малопольща) розпочинається на зламі LT B2а-В2b (близько 300 р. до н. е.).
Цьому передували торговельні контакти місцевого населення з кельтами, які
виявились у появі ранньолатенських елементів на поселеннях та у похованнях
лужицької культури3. На теренах Малопольщі утворився найбільший за
територією (4000-4500 км2) кельтський анклав, про рівень соціальноекономічного розвитку якого свідчать знайдені форми для відливання монет,
гончарні майстерні, які виробляли високоякісну кераміку тощо4. Існує
припущення про створення кельтами в цій місцевості культового центру,
представленого т. зв. «Малопольськими курганами» на території сучасного
Кракова5.
Нині в регіоні відомо лише чотири достовірних латенських поховання, а
також декілька випадкових знахідок, які можуть бути пов’язані з похованнями6.
Найбільш відомими є два середньолатенських воїнських поховання біля
с. Івановіце, які супроводжувалися повним комплектом озброєння (частково
ритуально пошкодженого) та бойовими поясами. Одне з поховань було
інгумаційним, інше – кремаційним7. Такі знахідки становлять виняток, тож
консенсусною серед польських дослідників є думка про те, що місцеве
кельтське населення практикувало поховальний обряд, який не залишає
археологічних слідів.
1

Bochnak T., Kieferling G. Srebrna głowa byka wydobyta z Sanu w Radymnie // Ibid. – S. 123140.
2
Bochnak T. The Eastern Celts... – P. 14-15; Olędzki M. ‘Anarti’ and ‘Anartophracti’... – P. 148150.
3
Poleska P. The Celtic Settlement Microregion in the Area near Krakow // Celts on the Margin /
Ed. by H. Dobrzanska, V. Megaw, P. Poleska. – Krakow, 2005. – P. 188.
4
Rosen-Przeworska J. Spadek po Celtach... – S. 43.
5
Kotlarczyk J. Celtyckie święta i kopce małopolskie // Z Otchłani Wieków. – 1979. – № 2. – S.
142-148; Kotlarczyk J. Kopiec Krakusa – kopiec zagadek i rozczarowań // Z Otchłani Wieków. –
1979. – № 1. – S. 52-62.
6
Dulęba P. Przemiany kulturowe w zahodniej Malopolsce w okresie od III do I wieku przed Chr.
Przyczynek do konaktów między Celtami a Germanami // Archeologia barbarzyńców 2008:
powiązanie i kontakty w świecie barbarzyńskim. – Rzeszów, 2009. – S. 13.
7
Rosen-Przeworska J. Tradycje celtyckie... – S. 12-24.
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На певному етапі кельти Малопольщі вступили в активну етнокультурну
взаємодію зі східними германцями. Ця особливість дала підстави З. Возняку
виділити латенські пам’ятки Малопольщі в особливу тинецьку культурну
групу, яка характеризувалася насамперед змішанням латенських та
пшеворських рис1.
Традиційна точка зору на етнокультурний розвиток тинецької групи
представлена у працях З. Возняка та П. Полеської. Вона полягає у тому, що на
ранніх етапах існування (LT B2/C1) латенська культура на теренах Малопольщі
демонструвала відносну гомогенність, а також наявність стабільних зв’язків із
кельтськими центрами Моравії, звідки надходили сапропелітові та скляні
браслети, графітована кераміка тощо. Водночас, уже в цей період у регіоні
поблизу Кракова з’являються урнові поховання, які демонструють виразні
елементи ясторфської культури. Згадані культурні зміни П. Полеська пов’язує з
пересуванням теренами Малопольщі бастарнів і скірів на їхньому шляху до
Північного Причорномор’я. Приток нового населення особливо посилився у
фазі LT C1b, що супроводжувалося зникненням окремих старих і заснуванням
нових поселень. Культурний вплив кельтів у регіоні, в якому синхронно з
латенськими областями Центральної Європи на схилі LT C зникли поховання,
продовжує зберігатися, а основні латенські поселення розвиваються й надалі.
Водночас, спостерігається змішання кельтів зі східними германцями, що
підтверджує поширення найбільш ранніх типів пшеворської ліпної кераміки.
На думку П. Полеської, носії пшеворської культури, яка перебувала на етапі
формування, проникаючи до регіону, швидко запозичували кельтські традиції.
Завдяки цьому тинецька група зберегла свої тісні зв’язки з кельтським світом2.
Проте останнім часом дедалі більше прихильників здобуває точка зору,
згідно з якою ранні пшеворські переселенці в Малопольщі були нечисленними
й утворювали окремі поселення. Їхні контакти з кельтами у сфері духовної
культури були обмеженими. На це вказує сам факт наявності пшеворських
могильників у той час, коли кельти вже перейшли до обряду, який не залишав
помітних для археології слідів. У матеріальній культурі вплив кельтів виявився
лише в окремих рисах виробництва ліпної кераміки, у яких убачають
наслідування латенських кружальних посудин. На розвитку ж самих латенських
поселень прихід раннього пшеворського населення або взагалі не позначився,

1
Woźniak Z. Osada grupy tynieckiej w Podłężu województwo krakowskie. – Wrocław, Kraków:
Ossolineum, PAN, Instytut Historii Kultury Materialnej, 1990. – 165 s.
2
Poleska P. Op. cit. – P. 189-190.
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або мав незначний вплив. Ідеться лише про поодинокі знахідки ранніх
пшеворських посудин на поселеннях1.
На думку П. Полеської, основні поселення синкретичної тинецької
групи (Краков-Вичянже 5, Краков-Плешув 17-20 тощо) продовжували
розвиватися в пізньолатенський час. Водночас, на зламі LT D1a-D1b у регіоні
спостерігаються демографічні зміни, що знайшли свій прояв у виникненні
низки нових поселень2. Ідею щодо культурної безперервності тинецької групи
від часів LT C до рубежу ер нині піддають критиці. П. Дулемба звертає увагу
на те, що латенський речовий матеріал періоду LT D1 представлений виключно
поодинокими випадковими знахідками, переважно у пшеворському контексті,
які не можуть підтвердити існування латенських поселень у цей час. На його
думку, кельтська культура в Малопольщі занепадає в період LT C2, а на зміну
їй приходять носії пшеворської культури й кельто-дакійскі переселенці з
півдня3.
У свою чергу, М. Рудніцький підкреслює різке послаблення контактів
Малопольщі з латенськими центрами Моравії й докорінні зміни у структурі
поселень за періоду LT D1. Ці трансформації, які спричинили значний відтік
пшеворського та латенського населення з Малопольщі, могли бути спричинені
походами кімврів. Значний вплив на ситуацію міг мати також занепад
оппідумів Богемії та Моравії й перенесення в першій половині І ст. до н. е.
військово-політичної активності боїв до південно-західної частини
Словаччини4. Однак на переконання дослідника, якась культурна тяглість між
латенськими поселеннями тинецької групи в середньолатенський та
пізньолатенський період усе ж таки зберігалася. На це вказує, зокрема,
континуїтет у традиціях місцевого монетного карбування, які продовжували
базуватися на монетній системі боїв5.
У будь-якому випадку, на зламі LT D1-D2 у Малопольщі відбулися
докорінні етнокультурні зміни. На схилі пізньолатенського періоду
спостерігається приплив нового латенізованого населення, серед якого
переважали носії пшеворської культури. Разом із ними до Малопольщі прибула
невелика група мігрантів, яка дотримувалась обряду тілопокладення у
1

Rudnicki M. Besiedlungs- und Kulturveränderungen in Kleinpolen während der späten Latènezeit
und zu Beginn der älteren Römischen Kaiserzeit // Mitteleuropa zur Zeit Marbods / V. Salač, J.
Bemmann (Hrsg.). – Praha, Bonn, 2009. – S. 293.
2
Poleska P. Op. cit. – P. 190-191.
3
Dulęba P. Op. cit. – S. 28-29.
4
Rudnicki M. Besiedlungs- und Kulturveränderungen… – S. 296.
5
Ibid. – S. 325.
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скорченому вигляді. Ця група могла складатися з вихідців із колишніх
кельтських земель Нижньої Силезії або з земель квадів у південно-західній
частині Словаччини, яка попередньо була заселена боями1.
У цілому ж, немає сумнівів у тому, що історична доля латенських
анклавів на території Польщі була пов’язана з пшеворською археологічною
культурою, період формування якої дедалі частіше відносять до LT C22.
Географічно пшеворська культура охоплювала більшу частину території
сучасної Польщі, а її появу пов’язують із проникненням на ці землі східних
германців. Водночас, пшеворська культура зазнала впливу місцевого
середовища – носіїв поморсько-кльошової культури, а також кельтських
анклавів Південної Польщі3. Кельтський вплив у пшеворській культурі
виявився, зокрема, у технологіях ремісничого виробництва, військових
традиціях, а також у поховальному обряді. Яскраво виражена у пшеворській
культурі традиція супроводжувати поховання воїнів великою кількістю зброї,
нерідко ритуально зігнутої, а також ножицями, які відігравали апотропеїчну
роль, також мала кельтське походження. Комплекс озброєння та військового
спорядження носіїв пшеворської культури в майже незміненому вигляді був
запозичений у кельтів. Серед небагатьох відмінностей можна відзначити певне
поширення у пшеворському середовищі германських однолезових мечів.
Цікаво також, що у носіїв пшеворської культури не набув поширення
прямокутний кельтський умбон щита4.
Проте питання конкретних механізмів латенізації пшеворської культури
все ще залишається дискусійним. Контакти носіїв пшеворської культури з
кельтами на території Польщі були різними й не завжди призводили до
глибоких змін в етнокультурній сфері.
Найбільш виразною зміною, яка сталася в пізньолатенський час на
теренах Малопольщі, стало проникнення до регіону навколо Кракова
1

Rudnicki M. A Late La Tene inhumation grave from Pełczyska: comments on the cultural situation
in the upland area of Little Poland (with an analysis of the anatomical remains by Karol Piasecki //
Celts on the Margin / Ed. by H. Dobrzanska, V. Megaw, P. Poleska. – Krakow, 2005. – P. 201-202.
2
Dulęba P. Op. cit. – S. 15.
3
Kaczanowski P. Op. cit. – S. 215.
4
Т. Бохняк вважає, що поширення у пшеворській культурі круглих умбонів свідчить про
використання в цьому середовищі щитів круглої форми замість овальних кельтських із
прямокутним умбоном. Див.: Bochnak T. Uzbrojenie ludności kultury przeworskiej w młodszym
okresie przedrzymskim. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. – S. 128130. Однак, іконографічні пам’ятки пізньолатенського часу, зокрема, зображення на
гундуструпському котлі указують на те, що круглі умбони могли використовувати й з
овальними щитами.
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латенізованого населення зі Східної Словаччини. Воно принесло технологію
виробництва мальованої гончарної кераміки, характерної для кельто-дакійських
ремісничих традицій Земплінського городища. З’являються також нові форми
ліпних посудин, у яких простежуються пуховські й дакійські риси. У такому
вигляді тинецька група продовжує існувати до початку І ст. н. е.1 Переселення
кельто-дакійців зачепили й групу латенських пам’яток у Надсянні, де в період
LT D1/D2 з’являється «земплінська» кераміка й монети2.
Дослідники відзначають, що носії розвинених технологій керамічного
виробництва селилися в Малопольщі компактно, на окремих поселеннях,
переважно розташованих на території сучасного Кракова та його околиць.
Поряд із ними функціонували великі поселення, для яких характерні класичні
форми пшеворської матеріальної культури. Водночас, саме центри виробництва
мальованої кераміки були й центрами торгівлі й політичної влади, на що
беззаперечно вказує виготовлення тут золотих монет. З огляду на це, можна
погодитися з думкою польських дослідників про те, що поліетнічне середовище
тинецької групи контролювалося «кельтською» або радше кельтизованою
елітою3. Це досить важливий висновок, здатний пояснити поширення в
германському середовищі на рубежі ер кельтомовних топонімів та етнонімів.
Високорозвинена кельтська культура в Центрально-Східній Європі все ще
залишалася соціально престижною, незважаючи на занепад військовополітичної потужності самих кельтів.
Причини занепаду тинецької групи, який стався в перших десятиліттях І
ст. до н. е., остаточно не з’ясовані. П. Полеська підкреслює відсутність слідів
руйнувань на поселеннях і вважає, що принаймні частина нащадків носіїв
тинецької групи продовжувала мешкати в регіоні. Окремі ремінісценції
латенського ремісничого виробництва трапляються тут навіть у фазі В1/В2
римського часу4.
Отже, на північній периферії латенської культури відбувалися процеси
акультурації за участі прибулого кельтського та автохтонного населення, які
призвели до виникнення синкретичних культурних груп у Верхньому Потиссі,
Силезії та Малопольщі. На території сучасної Закарпатської області України
утворилася локальна група латенської культури, яка характеризувалася високим
рівнем соціально-економічного розвитку й міцними зв’язками з іншими
1

Poleska P. Op. cit. – P. 190-191.
Olędzki M. ‘Anarti’ and ‘Anartophracti’… – P. 150.
3
Dulęba P. Op. cit. – S. 28; Rudnicki M. Besiedlungs- und Kulturveränderungen… – S. 300.
4
Poleska P. Op. cit. – P. 191.
2
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кельтськими регіонами у Верхньому Потиссі, Трансильванії тощо.
Етнографічні відмінності носіїв згаданої групи полягали в дуже ранньому
переході до використання археологічно невловимого поховального обряду та
взаємній асиміляції з місцевим фракійським населенням, яке деякий час
зберігало свою самобутність. Схожі за характером процеси відбувалися на
території сучасної Польщі, де роль місцевого компоненту відігравали носії
лужицьких та ранніх пшеворських пам’яток. В останні століття до нашої ери
кельтські анклави з обох боків Карпатського хребта перетворилися на потужні
осередки латенізації, в перебігу якої північно-фракійські та германські племена
засвоювали престижні соціальні традиції, технології, моду, а до певної міри
також діалектні особливості кельтського населення.
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РОЗДІЛ 4
ВПЛИВ КЕЛЬТІВ НА ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК
СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ІІІ ст. до н. е. – І ст. н. е.)

4.1 Кельтські елементи в етногеографії Східної Європи на рубежі ер

Ареал етнокультурного впливу кельтів охоплював широкі терени в
північно-східній частині європейського Барбарикуму між Балтійським і Чорним
морями. Незважаючи на те, що фізична присутність кельтів на цій території
була істотно меншою, ніж у Центральній та Південно-Східній Європі, їхня
військова й економічна активність мала кумулятивний ефект. Вона спричинила
латенізацію, а подекуди й кельтизацію значної частини східноєвропейського
населення в останні століття до н. е. Кельтський вплив поширювався завдяки
контактним зонам – пограничним анклавам латенської культури, які упродовж
ІІІ ст. до н. е. утворилися переважно уздовж головного хребта Карпатських гір.
До таких контактних зон, за великим рахунком, слід віднести й кельтські та
кельтизовані групи Фракії, Іллірії та Дакії, які розглянуті на сторінках
попереднього розділу. Однак відмінність регіону на північній та східній межі
Карпатських гір полягала в тому, що на цих теренах кельти стикнулися з цілком
іншою етнокультурною реальністю – насамперед із численними групами носіїв
германських мов, у середовищі яких проходили бурхливі демографічні процеси
й формувалися нові ідентичності.
Складається враження, що контакти з близькими в соціальному та
культурному відношенні, але істотно більш розвиненими з точки зору
технологій кельтами значно прискорили етнокультурні процеси у
східноєвропейському варварському середовищі. Реконструкція конкретних
механізмів етнокультурної взаємодії у Східній Європі у ІІІ-І ст. до н. е.
ускладнюється фрагментарним та неоднозначним характером основних груп
джерел. Зокрема, писемні джерела вкрай обмежено висвітлюють історію
населення Східної Європи в досліджуваний період. У більшості випадків
йдеться про малоінформативні згадки топонімів та етнонімів, і вкрай рідко про
історичні події, у яких брали участь носії цих етнонімів. Водночас, навіть ці
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уривчасті відомості мають надзвичайну цінність для реконструкції
етнокультурних процесів у регіоні, участь у яких могли брати кельти.

4.1.1 Анарти й лугії

У писемних джерелах майже відсутня інформація про те, як називали
себе групи кельтського населення Верхнього Потисся, Трансильванії, Силезії,
Малопольщі та інших анклавів на периферії латенської культури. Античні
автори не відрізняли їх від основного масиву боїв і таврисків. За свідченнями
Страбона, землі боїв і таврисків від Дакії відділяла річка Parisus, у назві якої
вбачають викривлений гідронім Pathissum (суч. Тиса), згаданий Плінієм
Старшим (IV. 12. 80). Даки, продовжує Страбон, претендували на землі з обох
берегів, що призвело до війни, у якій кельти під проводом Крітасіра були вщент
розгромлені й знищені (Strabo VII. 5. 2). Водночас, у пізніших джерелах у
регіоні згадано кілька етнічних назв кельтського походження.
Одним із них є етнонім Anart(i)oi, який з великою мірою ймовірності
вважають кельтським1. Вперше цей етнонім фігурує у «Галльській війні»
Цезаря (VI. 25), який зазначає, що анарти межують із даками (ad fines Dacorum
et Anartium). Анартів (Άναρτοι) і сусідніх з ними теврисків (Τευρίσκοι) згадує
Клавдій Птолемей (III. 8. 3). Під теврисками, очевидно, слід розуміти певну
частину племінного об’єднання таврисків2, яка пережила дакійський розгром.
Простежити зв’язки анартів із більш ранніми кельтськими угрупуваннями не
вдається. Поряд із анартами, Клавдій Птолемей згадує також плем’я
Anartophracti, яке він розміщує на схід від Вісли й на північ від Карпат.
В епоху Августа етнонім анарти згаданий також в епіграфічних
джерелах. Зокрема, в Elogium Tusculanum ідеться про підкорення (?) анартів
(Anarti[os sub potestatem]) римлянами. З Аквінка (Будапешт) походить напис на
честь Юлії Утти Епони з племені анартів (CIL III, 10552): Iulia Utta E[p]/ponis
f(ilia) Flor/ina nati(one) Anarti(a). Упадає у вічі кельтський теонім Епона, що був
використаний як елемент імені анартської жінки.
Судячи з наведених вище свідчень, анарти були помітним
етнополітичним об’єднанням на дакійському прикордонні. М. Олендзькі
спробував пов’язати анартів із групою пам’яток латенської культури у
1
2

Sims-Williams P. Op. cit. – P. 216; Falileyev A. Celtic Dacia. – P. 21-23.
Woźniak Z. Wschodnie pogranicze… – S. 26.
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Верхньому Потиссі. Анартофрактів, назва яких перекладається як «частина
анартів», дослідник пов’язує зі скупченням латенських поселень й випадкових
знахідок у районі р. Сян та Віслок, які демонструють стійкий генетичний
зв’язок із латеном Верхнього Потисся1. Однак необхідно уточнити, що
латенські пам’ятки Верхнього Потисся й Надсяння датовані переважно
періодом LT C, а на зламі LT D1/D2, тобто близько середини І ст. до н. е. вони
занепадають. Водночас, відомості про анартів у середині І ст. до н. е. тільки
починають з’являтися в писемних джерелах.
Отже, анартів слід ототожнювати не з власне кельтами Верхнього
Потисся, а з кельто-дакійським населенням, яке проживало на цих землях після
розгрому боїв й таврисків і залишило пізньолатенські городища Земплін й Мала
Копаня. Частина цього населення в період LT D1/D2 переселилася в район
Кракова, де створила потужні ремісничі й політичні центри тинецької групи. З
останніми ймовірно й були пов’язані анартофракти.
З кельто-германськими носіями латенізованих культур слід, очевидно,
пов’язувати ще один кельтомовний етнонім ранньоримського часу на північ від
Карпат. Ідеться про лугіїв, яких Тацит називає найвідомішим племінним
об’єднанням на сході Свебії, за Судетськими горами. Автор перелічує окремі
племена лугіїв: гарії, гельвекони, маніми, гелізії, наганарвали (Germania, 43). Як
велике плем’я, що в епоху Августа входило до держави Маробода, лугіїв згадує
Страбон (VII.3.4). У свою чергу, Клавдій Птолемей перераховує племена Lugi
Diduni, Lugi Omani, Lugi Buri на землях від Ельби до витоків Вісли (ІІІ.10).
Стосовно етнополітоніма Lugii в сучасній лінгвістиці утвердився консенсус
щодо його визнання кельтським за походженням. Цей термін виводять від
широкого розповсюдженого у Європі кельтського теоніма Lugus, а також
галльськ. *lugo- ‘темний, чорний’, ‘ворон’, ‘клятва’ тощо2. На користь цієї
точки зору свідчить широке коло аналогій у кельтській ономастиці від
Британських островів до Центральної Європи (наприклад, плем’я Lugi на
півночі Британії, місто Lugdunum у Галії тощо). Кельтськими за походженням,
але такими, що зазнали впливу германських мов, визнають нині й назви деяких
племен, які входили до союзу лугіїв.

1

Olędzki M. ‘Anarti’ and ‘Anartophracti’ ... – P. 145-152.
Falileyev A. The Silesian Harii // Studia Celtica. – 2009. – XLIII. – P. 201-206; Sims-Williams P.
Op. cit. – P. 191.
2
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4.1.2 Галати й скіри

У Північному Причорномор’ї найбільш раннім повідомленням про
кельтів (галатів) є Декрет на честь Протогена, знайдений в Ольвії й
опублікований у 1822 р. (IosPE I2 32). Цей документ містить докладний перелік
заслуг перед своїм полісом багатого ольвійського громадянина Протогена,
більша частина життя якого припала на ІІІ ст. до н. е. Це був непростий час,
відомий як епоха кризи в Північно-Західному Причорномор’ї. На землях між
гирлами Дунаю та Дністра у ІІІ ст. до н. е. різко скорочується кількість будьяких археологічних пам’яток. Припиняє своє існування більшість грецьких
поселень у регіоні, і лише в Тірі спостерігається інтенсивне будівництво й
розширення оборонних споруд1. Ольвійські епіграфічні пам’ятки вказують на
загострення відносин із варварами й постійну військову загрозу з боку тих або
інших племен. Приблизно на початку ІІ ст. до н. е. зафіксовано занепад
ольвійської хори2.
У Декреті на честь Протогена йдеться, серед іншого, про матеріальну
допомогу, яку Протоген надав Ольвії в умовах загрози нападу на місто галатів
(Γαλαται) та скірів: «Ще ж, коли найбільша частина міста з боку річки, а саме
уся портова частина й частина, прилегла до колишнього рибного ринку, до того
місця, де герой Сосія, не була огороджена стіною, а перебіжчики сповіщали, що
галати й скіри уклали союз і зібрали великі сили, що з’являться взимку, а до
того ж фісамати, скіфи та савдарати шукають укріпленого місця, так само
боячись жорстокості галатів, і коли внаслідок цього багато хто впав у відчай і
приготувався залишити місто, а разом з тим у країні вчинилося багато інших
прикрих подій, усі раби й прикордонні мікселліни, у кількості не менше 1500,
що були в попередню війну союзниками в місті, були підкуплені ворогами, і
виселилося багато іноземців й чимала кількість громадян; внаслідок цього
народ, що зібрався, сумуючи й уявляючи загрозливі небезпеки й жахи,
запрошував усіх заможних людей допомогти й не допустити, щоб вітчизна, яку
берегли з давніх-давен, потрапила під владу ворогів, і в той час, коли ніхто не
пропонував своїх послуг ні для усього, ні для частини того, про що просив

1

Бруяко И.В. О событиях ІІІ в. до н.э. в Северо-Западном Причерноморье (четыре концепции
кризиса) // ВДИ. – 1999. – № 3. – С. 76-91.
2
Трейстер М. Зазнач. праця. – С. 45.
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народ, Протоген обіцяв сам побудувати обидві стіни і насамперед запропонував
усі витрати на них, хоча народ був винний йому не менше 1500 золотих»1.
Не виключено, що саме про галатську загрозу в Північно-Західному
Причорномор’ї свідчить також один фрагментарно збережений декрет з
Істрії (?). Згадана в ньому «олатська [Ὀλατικου] війна» реконструюється
О. Фалілеєвим як [Γα]λατικου, тобто «галатська»2.
Існує декілька версій стосовно дати декрету на честь Протогена та
висвітлених у ньому подій. На підставі палеографічних свідчень Т. Книпович та
П. Каришковський запропонували датування пам’ятки в межах кінця ІІІ –
першого десятиліття ІІ ст. до н. е.3. З цією думкою суголосна версія
Ю. Виноградова, за якою події описані в декреті, мали б припадати на 20-ті –
10-ті рр. ІІІ ст. до н. е.4 С. Андрєєва вважає, що декрет було встановлено вже
після смерті Протогена, на початку ІІ ст. до н. е.5. Відповідно, описані в
документі події мають припадати на дещо раніший період.
Водночас, наразі датування декрету рубежем ІІІ-ІІ ст. до н. е. не є
безальтернативним. Зокрема, М. Ніколаєв, на підставі дослідження родової
ольвійської просопографії V-I ст. до н. е. й синхронізації епонімного календаря
Ольвії, дійшов висновку, що життя Протогена припадало приблизно на 276236 рр. до н. е., а період його найбільш активної діяльності на час близько 256
р. до н. е.6. Припущення М. Ніколаєва підкріплюється тим, що між 250 та 230
рр. до н. е. в Ольвії карбували монети з легендами ΠΡΩ й ΠΡΩΤНР7, що може
розглядатися як указівка на період активної громадсько-політичної діяльності
Протогена.
Автори інших гіпотез щодо датування Протогенового декрету виходили
переважно з загальноісторичних міркувань, які, у свою чергу, базувалися на
суб’єктивному тлумаченні згаданих у тексті етнонімів та антропонімів
1

Latyshev B. Inscriptiones antique orae Septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae. Petropoli,
1885. – Vol. I. – P. 44.
2
Falileyev A. Celtic Dacia. – P. 7.
3
См.: Книпович Т. К вопросу о датировке ольвийского декрета в честь Протогена // ВДИ. –
1966. – №2. – С. 142-149; Карышковский П. До питання про датування ольвійського декрету
на честь Протогена // Археологія. – 1968. – Т. 31. – С. 45-105.
4
Виноградов Ю. Политическая история Ольвийского полиса. VII – I вв. до н. э. Историкоэпиграфическое исследование. – М.: Наука, 1989. – С. 182.
5
Андреева С. Еще раз к вопросу о датировке декрета в честь Протогена // Боспорский
феномен: проблемы хронологии и датировки памятников. – СПб., 2004. – С. 98-99.
6
Ніколаєв М. Хронологія декрету на честь Протогена на грунті синхронізації епонімного
календаря Ольвії //Археологія. – 2012. – №1. – С. 29.
7
Анохин В. Монеты античных городов Северо-Западного Причерноморья. – К.: Наукова
думка, 1989. – № 252, 254.
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«галати», «скіфи», «саї», «Сайтафарн» тощо. Однак, на наше переконання,
етнічні реконструкції мають виходити з дати історичного джерела, а не
навпаки. Саме тому слід розглядати дві основні версії щодо атрибуції етноніма
«галати» в декреті на честь Протогена.
Версія перша: «галати» декрету – це кельти. Припущення виникло
цілком закономірно, унаслідок синонімічності термінів «галати» й «кельти» в
античній історіографії. «Галатів» протогенового декрету з кельтами
пов’язували Д. Мачинський, Ю. Виноградов, П. Каришковський, І. Клейман, І.
Бруяко й деякі інші дослідники. Аргументом на користь цієї гіпотези є згадка в
декреті скіфів, у яких галати начебто викликали страх. Єдина відома на той час
група скіфів на захід від Ольвії мешкала в Добруджі. Якщо, відповідно, напад
галатів на Ольвію очікувався з південного заходу, цими галатами могли
виявитися кельти з царства Тиліс, що існувало у Фракії до 213 р. до н. е.
Антична історіографія, в полі зору якої перебувало царство Тиліс, нічого не
повідомляє про активність цього військово-політичного утворення у
Північному Причорномор’ї. Однак порівняльний аналіз латенських пам’яток
Фракії та Північного Причорномор’я засвідчує, що принаймні якісь контакти за
участю кельтів у ІІІ ст. до н. е. між цими двома регіонами все ж таки мали місце
(див. нижче).
П. Каришковський та І. Клейман припустили, що галатами
протогенового декрету могли бути бритолаги, яких Клавдій Птолемей
локалізував на північ від дельти Дунаю (див. нижче). На їхню думку, згаданий в
одній з істрійських епіграфічних пам’яток цар Ремакс, під протекторатом якого
перебувала низка античних центрів Північного Причорномор’я, був насправді
вождем кельтів-бритолагів1. Саме бритолагів у галатах протогенового декрету
схильні бачити І. Бруяко2 та О. Дзиговський3. Однак слід урахувати як пізній
час появи бритолагів у джерелах, так і неочевидність зв’язку згадок про царя
Ремакса з кельтами4.
Загалом, «кельтська» версія походження галатів з протогенового декрету
спрацьовує у тому випадку, якщо описані в ньому події сталися не пізніше
останніх десятиліть ІІІ ст. до н. е. На початку ІІ ст. до н. е., у зв’язку з
міграціями бастарнів та ліквідацією кельтських анклавів у Фракії, військово1

Карышковский П., Клейман И. Древний город Тира. – К.: Наукова думка, 1985. – С. 72.
Бруяко И. Зазнач. праця. – С. 90.
3
Дзиговский А. Очерки истории сарматов Карпато-Днепровских земель. – Одесса: Гермес,
2003. – С. 18-19.
4
Хоча б з огляду на явно некельтський характер імені царя.
2
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політична ситуація в регіоні змінюється, й поява тут історичних кельтів
видається малоймовірною.
Версія друга: «галати» декрету – це германці або бастарни. Ця гіпотеза,
висунута невдовзі після публікації тексту декрету, й сьогодні має чимало
прихильників1. Підставою для неї слугує факт згадки про союз галатів зі
скірами – племенем із достовірно германським етнонімом. Германці в
Північному Причорномор’ї могли з’явитися з північно-західного напрямку,
відповідно й «галати» прибули звідти. У ІІІ-ІІ ст. до н. е. етнонім «германці» як
узагальнюючий термін для позначення північних варварів ще не вживався,
тому творці декрету на честь Протогена могли вжити добре відомий їм термін
«галати». До того ж, власне германці в ті часи перебували під сильним впливом
латенської культури, тому їхній зовнішній вигляд мало чим відрізнявся від
кельтського.
Однак логіка, за якою побудована ця гіпотеза, є небездоганною. Поперше, поява у Північному Причорномор’ї носіїв латенізованих пам’яток з
якими пов’язують бастарнів, сталася не раніше першої третини ІІ ст. до н. е.2.
Відповідно, надійну підтримку археологічних джерел вона набуває лише в тому
випадку, якщо згадані в декреті події датуються приблизно цим часом. Подруге, якщо етнонім «галати» був використаний як збірне позначення
германців, залишається незрозумілим, навіщо авторам декрету було
акцентувати увагу на їхньому союзі зі скірами – такими ж германцями. На цю
недоречність свого часу звернув увагу П. Каришковський. Він відзначив також,
що, відповідно до тексту декрету, ольвіополіти дізналися про військові
приготування варварів від перебіжчиків, «які, природньо, назвали своїх
колишніх друзів їхніми живими самоназвами, а не умовно-літературними
найменуваннями»3. Такі міркування можна визнати справедливими, оскільки
укладачі ольвійського декрету, які чітко розрізняли галатів і скірів, очевидно,
мали для цього достатньо підстав.
Не все зрозуміло й зі скірами, союзниками галатів. Цей етнонім –
однозначно германський за походженням (від герм. *Skirōz ‘чисті, блискучі’)4.
У Декреті на честь Протогена він згаданий уперше, при чому без жодної
уточнювальної інформації. Наступного разу скіри з’являються лише у
1

См., напр.: Еременко В. Зазнач. праця. – С. 118-119; Биркхан Г. Зазнач. праця. – С. 159.
Щукин М. На рубеже эр... С. 116.
3
Карышковский П. Истрия и ее соседи на рубеже III–II вв. до н.э. // ВДИ. – 1971. – № 2. –
С. 53.
4
Браун Ф. Разыскания в области гото-славянских отношений. Т. I. Готы и их соседи до V
века. – СПб: Тип. Имп. Академии наук, 1899. – С. 103.
2
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«Природничій історії» Плінія Старшого в надзвичайно цікавому контексті.
Глава 28 книги IV фундаментальної праці римського історика фактично
становить ітинерарій, що містить інформацію про басейни Чорного та
Балтійського морів, а також землі, що лежать між ними. Усупереч усталеній
римській традиції розповідати про племена й землі європейського Барбарикуму
з заходу (від Рейна) на схід, Пліній описує шлях від Геллеспонту й Північного
Причорномор’я до островів «Північного Океану», тобто Балтійського моря:
«Залишимо ці місця [узбережжя Чорного моря – Г. К.], щоб описати інші
частини Європи. Перетинаючи Ріфейські гори будемо прямувати узбережжям
Північного океану ліворуч, поки не прибудемо у Гадес. Кажуть, що в цьому
напрямку є багато безіменних островів». Подальші свідчення Плінія щодо
згаданого регіону є доволі розпливчасті, а географічні об’єкти, про які він
повідомляє, лише за рідкісним винятком піддаються локалізації. Автор
повідомляє про затоку Коданус, «наповнену островами, серед яких найбільш
відома Скандинавія, невідомого розміру, лише частина якої населена п’ятьма
сотнями пагів гіллевіонів … Енінгію вважають не меншою. Кажуть, що ці землі
до самої річки Вістули населяють сармати, скіри та гірри, і що там є ще затока
Каліпенус, у гирлі якої є острів Латріс, після якого інша затока – Лагнум, що
межує з кімврами» (Plin. Sec. Nat. Hist. IV. 94-97).
У наведеному уривку праці Плінія звертає на себе увагу таке. Ареал
перебування скірів, згідно зі свідченнями римського географа, простягався від
невідомого острова Енінгія на Балтійському морі до басейну Вісли, тобто
локалізується він швидше за все десь на балтійському узбережжі. Якщо скіри з
Декрету на честь Протогена та скіри з Плінієвої «Природничої історії» – це те
саме етнополітичне угрупування, доведеться визнати, що в останні століття до
нашої ери між басейнами Балтійського та Чорного морів існував певний
транзитний коридор, яким здійснювався обмін населенням. На думку про
існування такого коридору наводить характер згаданого вище пасажу Плінія, з
якого випливає, що античні географи та мандрівники мали уявлення про шлях
сполучення між Ютландією (землі, населені кімврами), Скандинавією,
басейном Вісли та Північним Причорномор’ям.
Надалі скірів згадують вже у зв’язку з Великим переселенням народів.
Подібні випадки, коли етноніми зникають і за кілька століть знову з’являються
у джерелах, відомі серед варварських племен1. Однак невідомо, чи було щось
спільне між скірами епохи Протогена й скірами часів Одоакра.
1
Heather P. Disappearing and reappearing tribes // Strategies of distinction: the construction of
ethnic communities, 300-800 / Ed. W. Pohl. – Leiden, Boston, Köln, 1998. – P. 95-112.
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4.1.3 Бастарни й кельтоскіфи

Додаткового розгляду потребує ситуація з бастарнами та іншими
синкретичними етнонімами, які з’являються в Південно-Східній Європі з ІІ ст.
до н. е. й продовжують згадуватися аж до кінця епохи античності. Еллінський
світ уперше познайомився з бастарнами завдяки цареві Македонії Філіппу V,
який робив відчайдушні спроби згуртувати навколо себе сили, здатні
протистояти експансії Риму. Філіпп, а згодом його син Персей активно
обмінювалися посольствами з бастарнами (Liv. V. 5. 10; Polyb. XXV. 6), однак у
перших двох македонських війнах (215-205 й 200-197 рр. до н. е.) останні не
встигли взяти участі. Лише у 179 р. до н. е. вони знялися з місця й разом із
жінками й дітьми з’явилися на Балканах. За умовами договору, Філіпп V
забезпечував бастарнів припасами й гарантував їм безперешкодне просування
Фракією. Планувалося, що бастарни спустошать землі ворожих Македонії
іллірійців-дарданів, які мешкали на території сучасного Косова. Там вони мали
залишити сім’ї і вирушити на Рим. Їхній маршрут повинен був проходити
землями кельтів-скордисків, при чому вважалося, що останні не тільки
пропусять своїх одноплемінників (sic!) бастарнів, але й приєднаються до них у
майбутньому поході до Італії.
Бастарни вже встигли увійти до Фракії, коли раптово помер Філіпп V,
гарант договору з фракійцями. Між ними й бастарнами спалахнув конфлікт,
який завершився кривавою битвою біля гори Данука (сучасна г. Ріла у
Болгарії). Більшість бастарнів після цього повернулася за Дунай, але близько 30
тисяч воїнів на чолі з Клондіком залишилися на деякий час на Балканах (Liv.
XL. 57-58). Узимку 175 р. до н. е. бастарни спробували вдруге вдертися у
Фракію, однак їм завадив тонкий лід Дунаю, який не витримав великої
кількості людей. У 168 р. до н. е. 20 тисяч бастарнів Клондіка здійснили ще
один рейд за Дунай за запрошенням македонського царя Персея, який вів війну
з римлянами. Бастарни досягли Іллірії, однак не отримали обіцяної платні й,
пограбувавши місцеві племена, повернулися назад (Liv. XLIV. 26. 1-12).
Нині практично загальноприйнятим є ототожнення бастарнів із носіями
латенізованих культур – поєнешті-лукашівської у межиріччі Прута й Дністра, а
також (принаймні частково) зарубинецької у Середньому Подніпров’ї. Обидві
культури будуть стисло охарактеризовані нижче, у підрозділі присвяченому
аналізу археологічної ситуації на землях на схід від Карпат у латенський час.
Однак зараз необхідно підкреслити наступне. Хоча окремі аспекти гіпотези, яка
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співвідносить бастарнів з поєнешті-лукашівською та зарубинецькою
культурами, усе ще потребують уточнення, загалом можна вважати
встановленим той факт, що історичні долі населення, відомого античним
письменникам як «бастарни», та носіїв цих двох археологічних культур були
взаємно пов’язані.
У 74-63 рр. до н. е. бастарни взяли участь у війні Риму з Мітридатом VI
Евпатором на боці останнього (App. Mithr. 69). Згодом, під час антиримського
повстання західнопонтійських міст на рубежі 60-50-х рр. до н. е. бастарни
прибули на допомогу Істрії й завдали римлянам під проводом Гая Антонія
відчутної поразки (Dio Cass. XXXVIII. 10. 1-3; LI. 26. 5).
Середина І ст. до н. е. стала поворотним пунктом для бастарнів. У цей
час вони вступили у конфлікт із дакійською державою Буребісти й були
цілковито розгромлені1. Завойовницькі походи військ Буребісти відрізнялися
крайньою жорстокістю. Вище вже було згадано, що даки перетворили на
пустелю землі кельтських племен боїв і таврисків у Центральній Європі. Не
змогли цілком оговтатися після нападу Буребісти й грецькі колонії ПівнічноЗахідного Причорномор’я2. Бастарнів могла спіткати схожа доля, адже близько
середини І ст. до н. е. ядро поєнешті-лукашівської культури занепадає3.
На цьому тлі видається дивним, що лише за два десятиліття після
дакійського розгрому бастарни знову намагатимуться підкорити племена
Подунав’я й оселитися на їхніх землях. Ці події описує Діон Кассій (LI. 23-27).
У 29 р. до н. е. бастарни перейшли Дунай і захопили частину Мезії, підкорили
фракійські та іллірійські племена трибаллів та дарданів, а згодом удерлися в
землі дентелетів, союзників Риму. Після того як проконсул Македонії Марк
Ліциній Красс вийшов на допомогу дентелетам, бастарни відступили.
Переслідуючи їх, Красс зайнявся підкоренням мезів, а бастарни, у свою чергу,
зупинилися на р. Цибриці й вислали до римлян послів із проханням про мир.
Красс гостинно зустрів останніх, обіцяючи дати відповідь наступного дня.
Варварів напоїли вином і отримали від них усю необхідну інформацію про
чисельність та диспозицію їхнього війська. Уночі Красс сховав основні свої
сили у лісі, а проти супротивника залишив лише слабкий заслін. Це
спровокувало атаку варварів наступного дня. Бастарнів заманили у пастку,
оточили й почали знищувати, користуючись сум’яттям у їхніх лавах. Діон
1

Щукин М. На рубеже эр. – С. 169.
Сон Н. Тира римского времени. – К.: Наукова думка, 1993. – С. 12-13; Прохненко И.
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Кассій повідомляє, що бастарни намагалися врятуватися втечею, але їм завадив
власний обоз із дружинами та дітьми. Частина бастарнів, яка сховалася в лісі,
була знищена вогнем, інші загинули при переправі через Дунай, третіх
перебили дружні римлянам гети. Красс здійснив також каральну експедицію
проти бастарнських баз у пониззі Дунаю1.
Після цього розгрому Мезія була перетворена на римську провінцію, а
військова потужність бастарнів виявилась остаточно підірваною. Саме
племінне об’єднання продовжувало існувати й надалі. Епіграфічний напис на
честь намісника Мезії Т. Плавтія Сильвана засвідчує, що у 60-х рр. І ст. н. е.
бастарни підтримували дружні зв’язки з Римом (СIL XIV. 3608). Бастарни
згадуються й у творах Тацита, Страбона та Плінія, а також у пізньоримських
джерелах (SHA. IV. 22.1; XXVIII. 18. 1). Якщо для Тацита наприкінці І ст. н. е.
бастарни все ще залишалися помітним об’єднанням на кордоні Германії та
Сарматії, то вже Клавдій Птолемей через кілька десятиліть згадує тільки
певкінів, тобто ту частину конгломерату бастарнів, яка населяла о. Певка в
дельті Дунаю. Замість бастарнів грецький географ згадує на північно-східному
пограниччі Дакії плем’я костобоків (ІІІ. 8. 3), яке, ймовірно, є дакійським за
походженням.
Характерно, що з другої половини І ст. до н. е. античні джерела
припиняють називати бастарнів галатами. Діон Кассій, який описував війну
29 р. до н. е., застосовує щодо бастарнів нейтрально-географічний термін
«скіфи». Пліній Старший й Тацит однозначно називають бастарнів германцями.
Той факт, що одна частина античних авторів зараховувала бастарнів до кельтів,
а інша – до германців, призвів до довготривалої, але, по суті, безплідної
історіографічної дискусії щодо етнічної належності згаданого племінного
об’єднання2. Безплідною її можна назвати тому, що для античного світу, як уже
було з’ясовано, макроетноніми «кельти», «германці», «скіфи» були не більше
ніж умовними класифікаторами ворожих племен, які розрізняли насамперед за
географічними та політичними, а не за етнічними ознаками.
Останнім часом набула поширення гіпотеза, згідно з якою бастарни
становили певну окремішну етнічну спільність «між кельтами та германцями».
Найбільш повно ця точка зору відображена в працях М. Щукіна, який розглядав
бастарнів як «етнос» зі своєю самосвідомістю та мовою3. Однак теза про
1
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етнічну монолітність бастарнів суперечить наявним ономастичним та
наративним джерелам. Загальноприйнята (й цілком справедливо!) етимологія
назви Bastarnae від германського «бастарди», «напівкровки» дозволяє впевнено
класифікувати її не як самоназву, а як «подарований» сусідами алоетнонім. Як і
інші подібні мовні утворення, назва «бастарни» несла відтінок презирства й
упередженості. До певної міри це підтверджує зауваження Тацита про певкінів,
яких «дехто називає бастарнами» [quos quidam Bastarnas vocant]; тобто самі
себе вони так не називали (Tac. Germ. 46).
Згадаємо також свідчення Страбона (Strabo VII. 3. 17), який поділяє
бастарнів на чотири племені: певкінів, сидонів, атмонів та роксоланів. Перший
з цих термінів є суто географічним (від о-ва Певка на Дунаї). Два інші етноніми
мають германське коріння1. Що стосується роксоланів, то їхня належність до
іраномовних сарматів не викликає жодних сумнівів. Складається враження, що
для греко-римського світу термін «бастарни» означав сукупність груп
варварського населення Східної Європи, які мали певні спільні культурні риси2.
Не виключено, що у середовищі цих груп могли укладатися політичні союзи
для здійснення спільних військових походів. Однак у цілому немає підстав
уважати, що самі ці групи відчували якусь спорідненість або єдність. На
питання, чи перебували у складі варварських груп, відомих як бастарни, певні
кельтомовні елементи, писемні джерела не дають однозначної відповіді. Проте,
у нас немає підстав не довіряти свідченню Тита Лівія щодо спорідненості
бастарнів із кельтами-скордисками, ураховуючи те, що цю спорідненість брали
до уваги македонські керівні кола у доленосних стратегічних розрахунках.
Однак характер цієї спорідненості ще доведеться встановити.
Ще один, подібний до бастарнів «продукт» античної історіографії
представлений грецькою традицією про кельтоскіфів (Κελτοσκύθαι). Діодор
Сицилійський у запозиченому в Посидонія нарисі про кельтів, повідомляє таке:
«Найбільш дикі з галлів мешкають на півночі, а також у землях сусідніх зі
Скіфією, причому дехто навіть каже, що там харчуються людським м’ясом, як і
британці, що населяють так званий Ірис. Оскільки вони широко відомі своєю
силою та люттю, дехто каже, що це й є кіммерійці, які в давні часи пройшли
всією Азією, але невдовзі ця назва була викривлена, і їх почали називати
кімврами» (Diod. V. 32. 3-4). Страбон, який також широко використовував
1
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працю Посидонія, вживає етнонім кельтоскіфи щодо племен пограниччя
Кельтики й Скіфії: «Старовинні грецькі історики називали усі північні
народності спільним іменем скіфів або кельтоскіфів. Однак іще більш давні
історики встановили розбіжності між ними, називаючи племена, що жили над
Евксинським Понтом, Істром та Адріатичним морем гіперборейцями,
савроматами й арімаспами» (Strabo VI. 2. 3, пер. Г. Стратановського).
Найбільш повну інформацію про кельтоскіфів повідомляє Плутарх.
Розповідаючи про походження кімврів, із якими довелося битися легіонам
Марія, грецький письменник писав: «…Дехто стверджував, нібито земля
кельтів настільки велика й розлога, що від Зовнішнього моря й найпівнічніших
областей Ойкумени простягається на схід до Меотиди й межує зі Скіфією
Понтійською. Тут кельти й скіфи змішуються й звідси починається їхнє
пересування; і вони не прагнуть пройти увесь шлях за один похід і не кочують
безперервно, але кожного літа знімаючись із місця, просуваються все далі й
далі, і вже тривалий час ведуть війни по всьому материку. І хоча кожна частина
племені має свою назву, усе військо носить спільне ім’я – кельтоскіфи» (Plut.
Mar. 11, пер. С. Ошерова).
Інші відомі нам античні джерела не згадують кельтоскіфів, що ставить
питання про ймовірну штучність цього етноніма та його винайдення самим
Посидонієм. Пасаж про кіммерійське походження кімврів є типовою для грекоримської літератури «етимологічною» гіпотезою, яка не має нічого спільного з
реальністю. Тим не менше, до інформації Посидонія про кельтоскіфів слід
поставитись уважно. Нагадаємо, що це був один із небагатьох античних
авторів, чиї відомості про кельтів була отримана, серед іншого, з перших рук,
під час його мандрівок територією Галлії та спілкування з грецькими
торгівцями, які вели справи з кельтами. Свого часу було помічено, що
інформація Посидонія про кельтоскіфів і протяжність земель кельтів до
Меотіди дивовижно перегукується з відомостями археології1. На той час, коли
Посидоній збирав матеріали для своєї книги, тобто на рубежі ІІ-І ст. до н.е.,
ареал латенізованих археологічних культур досягає найбільшого розширення, а
його східним кордоном стає Середнє та Верхнє Подніпров’я. Якщо врахувати
«ітинерарне», лінійне сприйняття географічного простору давніми греками та
римлянами2, то виявляється, що область упливу культури кельтів у Східній
Європі сягала територій на захід від Меотіди, тобто Азовського моря.
1
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4.1.4 Бритолаги й кельтські топоніми на Дністрі

Вище вже було наголошено на тому, що матеріальні свідчення не можна
розглядати як надійний доказ в етнічних реконструкціях. Підтвердити наявність
кельтських елементів у складі східноєвропейських варварських конгломератів
«бастарнів» та «кельтоскіфів» можуть тільки відомості щодо використання
принаймні частиною цього населення кельтських діалектів. Крім наведеної
вище інформації джерел про спорідненість бастарнів та скордисків, такі
свідчення містяться у праці географа й астронома Клавдія Птолемея (бл. 90 –
бл. 168 г.).
У дельті Дунаю александрійський учений згадує топоніми Νουϊόδουνον
(novio- «новий», -dun «фортеця, місто») та Άλιόβριξ (allo- «інший», -briga
«фортеця на пагорбі») (III. 10. 5). Кельтське походження цих назв не підлягає
сумніву, адже вони утворені від чи не найпоширеніших у кельтській топонімії
компонентів *brig- і *dūno-. Докладний лінгвістичний аналіз цих назв, а також
низки інших ймовірно кельтських топонімів у гирлі Дунаю, відомих за
свідченнями епіграфіки, можна знайти у сучасних працях О. Фалілеєва1 та
П. Сімс-Уільямса2. Загальноприйнятим в історіографії стало ототожнення
Новіодунума з сучасним м. Іссакча в Румунії, а також Аліобрікса з давнім
поселенням на крутій скелі біля с. Орлівка Одеської обл. Ці населені пункти
розташовані один навпроти одного по обидва боки Дунаю, прикриваючи
переправу через велику європейську водну артерію. О. Фалілеєв небезпідставно
припускає у назвах обох населених пунктів узаємний зв’язок: Аліобрікс є
«другим/іншим укріпленням на пагорбі» щодо Новіодунума3. Цікаво, що
ойконім Аліобрікс, попри свою очевидну кельтську етимологію, не має
паралелей у континентальній Європі, хоча й демонструє при цьому
відповідність закономірностям розвитку явищ кельтських мов, які добре відомі
в острівних кельтів4. Така ексклюзивність може свідчити про те, що в
Нижньому Подунав’ї перебувала група носіїв певного специфічного
кельтського діалекту.
Ще більш інтригуючою є згадка Клавдієм Птолемеєм бритолагів
[Bριτολάγαι] (III. 10. 7), яких він розміщує на північ від о. Певка на Дунаї. Різні
1
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дослідники пропонували прочитання згаданого етноніма як Brigolati або
Latobrigi (від кельт. brigo- «потужний» й lato-«воїн, герой»), а також Britogalli1.
Сутності це не змінює, адже в будь-якому випадку належність етноніма до
кельтських мов не має альтернатив.
Інша група кельтомовних топонімів, згідно зі свідченнями Клавдія
Птолемея, була зосереджена «вище річки Тірас біля Дакії» (Claud. Ptol. III. 5.
14-15, пер. І. Цвєткова), тобто в середній та верхній течії Дністра. Усього в
цьому регіоні Птолемей перераховує п’ять населених пунктів: Карродун,
Метоній, Еракт, Клепідава та Вібантаварій. Етимологія двох із цих п’яти
топонімів не викликає сумнівів. Зокрема, назва Клепідава є безсумнівно гетофракійською. Так само впевнено можна стверджувати кельтське походження
назви Καρρόδουνον (кельт. karr- «колісниця» й -dun «фортеця, місто»).
Топоніми з компонентом *dūno-, як уже було зазначено, є типовими для
кельтської Європи. Крім Наддністрянщини, назва Карродун двічі згадана на
теренах Германії (Claud. Ptol. II. 11. 14; II. 12. 14), а у формі Cardono також у
Паннонії (Ibid. II. 14. 4; II. 15. 1). Один із «германських» Карродунів був
розташований у землях кельтського племені вінделіків на півдні Баварії, інший
ототожнюють із сучасним польським населеним пунктом Крапковіце у Верхній
Силезії2. Згідно з географічними координатами, які повідомляє Клавдій
Птолемей (довгота – 49˚ 30ˊ, широта – 48˚ 40ˊ), дністровський Карродун мав
бути розташований десь в районі м. Заліщики Тернопільської обл.3 Відзначимо,
що як силезький, так і дністровський Карродуни були розташовані в ареалі
поширення латенізованої пшеворської культури.
Порівняно надійною виглядає кельтська етимологія назви Еракт
[Ήρακτον] від галльськ. eri- й *ag-. На думку О. Фалілеєва, назва населеного
пункта може бути перекладена як «(місце) тих, що пішли далеко» (‘(place) of the
far-gone ones’), що справді узгожується з розташуванням даного пункту далеко
на сході кельтського ареалу4. Походження двох інших топонімів (Maitonion,
Ouibantauarion) остаточно не з’ясовано. Назва Метоній [Μαιτώνιον], яку
пов’язують з гетським городищем Рудь5, може виявитися кельтською,

1

Sims-Williams P. Op. cit. – P. 218-219.
Ibid. – P. 61.
3
Ibid. – P. 194-195
4
Falileyev A. Celtic Dacia. – P. 17.
5
Зубарев В. Римские дороги в междуречье Истра (Дуная) и Тираса (Днестра) по данным
Клавдия Птолемея // ВДИ. – 1999. – № 3. – С. 73.
2
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фракійською або іранською1. Вібантаварій, у свою чергу, може бути топонімом
германського або слов’янського походження2.
Чимало з дослідників, які опрацьовували ці свідчення Клавдія Птолемея,
були схильні до їхнього «задавнення». Так, вище вже була згадана спроба
ототожнення Птолемеєвих бритолагів із галатами декрету Протогена. Однак, за
великим рахунком, належних підстав для такої архаїзації свідчень грецького
географа немає. «Керівництво з географії» мало суто практичну спрямованість,
а його автор був зацікавлений у викладенні актуальної інформації. Звісно,
Клавдій Птолемей, який написав свій трактат ближче до середини ІІ ст.,
безумовно враховував більш ранні грецькі праці. Відомо, що одним з джерел
Клавдія Птолемея були твори його старшого сучасника – Марина Тірського (бл.
70-135 рр. н.е.). Однак більшу частину інформації Клавдій Птолемей отримав із
невідомих нам римських географічних довідників та відомостей торгівців і
мандрівників. Не всі з цих свідчень могли бути достовірними, однак фрагмент,
у якому згадані важлива для нашого дослідження ономастична інформація,
виглядає цілком надійним, адже за часів Клавдія Птолемея весь цей регіон був
добре відомий римлянам й перебував в орбіті політики імперії. Свідчення про
кельтомовні топоніми в Північно-Західному Причорномор’ї та Подністров’ї
були записані невдовзі після завершення дакійських війн імператора Траяна,
коли римські кордони впритул наблизилися до вказаного регіону й частково
навіть поглинули його. Новіодун став однією з важливих військових баз
Нижньої Мезії. У районі Аліобрікса була розташована стратегічна переправа
через Дунай, римські військові дороги й пости3. У Тірі й Ольвії на той час
перебували імперські гарнізони й значний контингент римських торгівців й
агентів4.
Дністром проходив виключно важливий торговельний шлях, який вів
углиб Барбарикума й був, безперечно, добре знайомий римлянам5. Уздовж
цього шляху й були розташовані Карродун, Еракт та інші топоніми, зафіксовані
в «Керівництві з географії». Швидше за все, Клавдій Птолемей зафіксував
реальність або сучасну йому або таку, що була віддаленою від його років життя
не більше ніж на одне-два покоління. Опосередковано на це вказує й той факт,

1

Falileyev A. Celtic Dacia. – P. 18.
Sims-Williams P. Op. cit. – P. 195.
3
Зубарев В.Г. Зазнач. праця. – С. 70.
4
Сон Н. Зазнач. праця. – С. 30-35; Зубарь В., Крапивина В. О римском гарнизоне Ольвии в
середине III в. // ВДИ. – 2004. – № 4. – С. 166-178.
5
Зубарев В. Зазнач. праця. – С. 67-75.
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що городище Рудь, яке ототожнюють із Птолемеєвим Метонієм, найбільш
активно використовували саме в період І ст. до н.е. – І ст. н.е1.
Виникнення кельтомовних топонімів у пониззі Дунаю та на Дністрі
навряд чи можна пов’язати з міграціями «історичних кельтів» – носіїв латенської
культури. Усі вони локалізуються в ареалі латенізованих археологічних культур
рубежу ер поєнешті-лукашівської, пшеворської, липицької) й з високою мірою
ймовірності можуть бути пов’язані саме з їхніми носіями. В. Зубарєв схильний
ототожнювати Карродун із групою поєнешті-лукашівських поселень на південь
від Кам’янця-Подільського2. У дельті Дунаю, де були розташовані Новіодун та
Аліобрікс, латенські знахідки майже відсутні. Натоміть відомо, що в пониззі
Дунаю та на його островах були розташовані важливі бази бастарнів, де вони
протрималися до перших століть нашої ери. На городищі Орлівка (Аліобрікс), за
словами І. Бруяка, який упродовж багатьох років проводить розкопки в цьому
регіоні, період останніх століть до н. е. представлений саме бастарнськими
матеріалами3. Водночас, О. Фалілеєв уважає, що пов’язувати Новіодун та
Аліобрікс слід не з бастарнами, а з бритолагами. З точки зору лінгвіста, такий
зв’язок кельтомовних топонімів із кельтомовним етнонімом виглядає
незаперечним. Однак виникає питання, чи виправдано взагалі ставити в один ряд
невелике плем’я, згадане лише одним автором практично поза історичним
контекстом, і поліетнічний конгломерат, добре задокументований різноманітними
джерелами. Імовірно, бритолаги насправді являли собою певну частину
населення, яке у творах античних авторів фігурувало як «бастарни». Припущення
про те, що бритолаги становили якусь групу кельтського населення Північного
Прикарпаття, яка була залучена до міграційного руху бастарнів, свого часу було
сформульоване Ф. Брауном і нещодавно підтримане О. Дзиговським4.
Крім доволі значних груп населення, яке тією чи іншою мірою
використовувало кельтські діалекти, на території Східної Європи зафіксовано
також перебування невеликих груп кельтів із Центральної або навіть Західної
Європи у складі військових контингентів елліністичних держав. Один із
епізодів за участю кельтських найманців у період мітридатових війн
задокументований Аппіаном. У 63 р. до н. е. оточений ворогами в Пантікапеї
понтійський цар намагався покінчити з життям за допомогою отрути. Спроба
виявилася невдалою, що змусило Мітридата звернутися до останніх вірних
1

Романовская М., Шелов-Коведяев Ф., Щеглов А. Городище Рудь – Метоний Птолемея? //
ВДИ. – 1981. – № 4. – С. 124.
2
Там само. – С. 73.
3
Усне повідомлення.
4
Дзиговский А. Зазнач. праця. – С. 16-19.
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йому наближених: «Побачивши певного Бітоїта, начальника галлів, Мітридат
сказав: “Велику підтримку й допомогу твоя рука надавала мені у справах війни,
але найбільша мені буде допомога, якщо ти тепер перервеш моє життя…”.
Бітоїт відчув жалість до цара, який потребував такої допомоги, і виконав його
прохання» (App. Mithr. 111, пер. О. Севастьянової). Відомо, що Мітридат VI
підтримував зв’язки з кельтами Подунав’я1, які Аппіан характеризує як дружні
та союзницькі (App. Mithr. 109). Швидше за все саме звідти понтійський цар і
отримав кельтський найманий контингент, який залишався з ним до самої
поразки. Командир цих найманців Бітоіт [Βιτοιτος] носив типове для
представників кельтської еліти ім’я, яке походило вів кельт. *bitu- «світ». В
останні століття до н. е. антропонім Бітоіт або Бітуіт належав також ватажкам
арвернів (Strabo. IV. 2. 3) та аллоброгів (Appian. Celt. 12) у Галлії. Певні
паралелі згадане ім’я знаходить і в малоазійській Галатії2.
Свідчення античних авторів дозволяють виявити етноніми й топоніми
кельтського походження в тій частині території Центральної та Східної Європи,
яка не входила до ареалу поширення латенської культури. Згаданий
ономастичний матеріал може бути зіставлений з групами носіїв латенізованих
археологічних культур: анарти – з даками, які асимілювали групу кельтів у
Верхньому Потиссі у І ст. до н. е.; анартофракти – з кельтизованим
населенням Малопольщі, для якого були характерні пам’ятки земплінського
типу; лугії та харії – з частиною носіїв пшеворської культури, яка вступила в
етнічну взаємодію з кельтами Силезії та Малопольщі; бритолаги – з носіями
поєнешті-лукашівських пам’яток у Нижньому Подунав’ї. Поява в Нижньому
Подунав’ї та Верхньому Подністров’ї самобутніх у мовному відношенні
кельтських топонімічних ландшафтів свідчить про те, що у складі носіїв
латенізованих археологічних культур перебували групи носіїв кельтських
діалектів. Гетерогенний характер населення у басейнах Прута, Дністра й
Дніпра, у складі якого перебували германський, кельтський та різноманітні
автохтонні компоненти, зумовив виникнення в працях греко-римських авторів
псевдоетнонімних назв, таких як «бастарни» й «кельтоскіфи». Ці терміни слід
уважати збірними історіографічними конструктами, які слугували для
позначення кельтизованого варварського середовища Східної Європи, й не
були пов’язані з конкретною етнічною реальністю.
1

McGing B. C. The Foreign Policy of Mithridates VI Eupator, King of Pontus. – Leiden: Brill,
1986. – P. 62.
2
Macro A. D. Galatian Сonnections with the Celtic West in the Hellenistic Era // Regionalism in
Hellеnistic and Roman Asia Minor / Ed. by H. Elton, G. Reger. Bordeaux, 2007. – P. 173-176.
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4.2 «Латенізовані культури» та «кельтські імпорти» на схід від Карпат:
етнокультурні інтерпретації

Землі на північ від дунайської дельти й на схід від Карпатських гір
упродовж ІІІ-І ст. до н. е. знаходилися під безпосереднім впливом латенської
культури, який виявився, зокрема, у проникненні на ці землі численних
предметів матеріальної культури кельтів. Перше ніж перейти до їхнього
розгляду, необхідно коротко висвітлити археологічну ситуацію, яка
сформувалася у цій частині Європи.
У ранньолатенський час землі на схід від Карпат були заселені
різнорідними групами «гето-фракійського» та «скіфського» населення, а також
носіями милоградської археологічної культури лісової зони, яка зазнала
істотного гальштатсько-латенського впливу1. На рубежі ІІІ-ІІ ст. до н. е. їхнє
місце зайняли латенізовані культури – поєнешті-лукашівська та зарубинецька.
Не вдаючись до детального розгляду питання походження цих культур,
зазначимо, що їхня історична доля була тісно пов’язана з пересуваннями
варварського населення, яке в античних джерелах фігурує під збірним терміном
«бастарни».
Поєнешті-лукашівська культура в басейнах Прута й Дністра прийшла на
зміну гето-фракійським старожитностям ранішого часу2. Вона ввібрала в себе
певні субстратні елементи, однак у цілому обличчя культури визначали
центрально- та західноєвропейські віяння. Сьогодні достатньо переконливо
показано, що носії майбутньої поєнешті-лукашівської культури були вихідцями
з території верхів’їв Ельби, де розгортались інтенсивні етнокультурні контакти
між ясторфською культурою давніх германців та латенською культурою
кельтів3. Ареал поєнешті-лукашівської культури охоплював територію
Середнього та Нижнього Подністров’я, межиріччя Пруту й Сірету, на півдні
простягаючись до дельти Дунаю, а на півночі займаючи землі сучасної
Буковини й частково Поділля.
Майже одночасно з поєнешті-лукашівською відбувається формування
зарубинецької археологічної культури, яку наприкінці ХІХ ст. відкрив
1
Мельниковская О. Племена Южной Белоруссии в раннем железном веке. – М.: Наука, 1967.
– С. 152–154.
2
Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н.э. – первой половине I тысячелетия н.э. /
Под. ред. Б. А. Рыбакова – М.: Наука, 1993 – С. 90-93.
3
Еременко В. Зазнач. праця. – С. 87-105, 200.
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В. Хвойка біля с. Зарубинці на Київщині. За часів розквіту ареал зарубинецької
культури охоплюватиме площу близько 450 тис. кв. км. у Середньому та
Верхньому Подніпров’ї, Південному Побужжі, басейні Прип’яті та Десни. На
цих теренах досліджують могильники з кремаційними похованнями в ліпних
глиняних урнах, а також невеликі поселення, розташовані здебільшого на
річкових мисах та заплавах. Пам’ятки зарубинецької культури близькі
поєнешті-лукашівським; свого часу їх навіть об’єднували в одну археологічну
спільність. Однак наявні й істотні розбіжності, які полягають у тому, що на
формування зарубинецької культури вплинула культура скордисків Подунав’я1,
а також місцеве ймовірно балто-слов’янське населення Подніпров’я.
Уплив кельтів Подунав’я помітний насамперед у поховальному обряді
зарубинецької культури. З його характерних ознак (їх виділяють 78) переважна
більшість (62) притаманна також кельтам Балканського півострова2. Спільні
риси спостерігаються й у сфері матеріального виробництва. Так, пропорції та
способи орнаментації зарубинецького ліпного посуду наслідують зразки
кельтської гончарної кераміки. Крім того, майже всі зарубинецькі фібули мають
прототипи саме серед кельтських пам’яток Південно-Східної Європи, зокрема й
власне фібула зарубинецького типу з трикутним щитком, яку вважають
головною етнографічною ознакою зарубинецької культури3. За межами
зарубинецької культури такі фібули поширені майже виключно на території
колишньої Югославії, у землях кельтів-скордисків, культура яких увібрала
місцеві іллірійські елементи.
Балканські елементи з’являються в зарубинецькій культурі в перші
десятиліття ІІ ст. до н. е., тобто майже одночасно з походами бастарнів за
Дунай. Тож, найновіші дослідження зарубинецької культури однозначно
пов’язують їх появу саме з поверненням бастарнів із Балкан4. Бастарни
Клондіка, шукаючи місця для поселення, подалися у Подніпров’я, що якраз на
той час не було густонаселеним5. Разом із ними туди могли потрапити й певні
групи кельтського населення Подунав’я. Очевидно, здебільшого це були жінки,
адже трикутні зарубинецькі фібули, виготовлені за кельто-іллірійським

1

Каспарова К. Роль Юго-Западных связей в процессе формирования зарубинецкой культуры
// СА. – 1981. – №2. – С. 57-79.
2
Каспарова К. Об одном из возможных компонентов зарубинецкого погребального обряда //
СА. – 1988. – №1. – С. 53-71.
3
Пачкова С. Зарубинецкая культура… – С. 12, 134, 216-223.
4
Там само. – С. 224.
5
Еременко В. Зазнач. праця. – С. 119.
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зразком, були притаманні саме жіночій субкультурі1. Виробництво ліпної
кераміки, у якому помітні елементи кельтської традиції, також зазвичай
вважають жіночою сферою діяльності.
Як уже було зазначено у попередньому розділі, захоплення дружин або
отримання їх від союзників було досить поширеною соціальною практикою в
епоху, про яку йдеться. На цьому тлі фібульний комплекс, поховальний обряд
та технології матеріального виробництва зарубинецької культури ІІ-І ст. до н. е.
перегукується зі згадкою Тіта Лівія про спорідненість бастарнів зі скордисками
мовою та звичаями (XL. 57. 7). Матеріали поєнешті-лукашівської та
зарубинецької культур у цілому узгоджуються й з інформацією Страбона про
три окремі групи бастарнів: певкинів на о-ві Певка в гирлі Дунаю, а також
сидонів та атмонів, які проживали десь у глибині східноєвропейської території
(Strabo VII. 3. 17).
Наприкінці ІІ – у першій половині І ст. до н. е. в середовищі
варварського населення Дністровсько-Дніпровського ареалу стались істотні
зміни. У цей час у складі зарубинецької культури значно посилився вплив
північно-західних, германських елементів. З’явилися нові типи речей,
викристалізувався верхньодніпровський варіант культури, який більшою мірою
тяжіє до пам’яток ясторфської та оксивської культур Північної Німеччини та
польської Прибалтики. Було висловлено припущення, що ці зміни пов’язані з
проникненням до зарубинецького ареалу племен кімврів, вихідців із півострова
Ютландії, які разом зі своїми численними кельтськими та германськими
союзниками пройшли вогнем та мечем майже всією територією Європи2.
У середині І ст. до н.е. латенізоване населення Східної Європи зазнало
удару дакійської експансії, що виявилося в занепаді ядра поєнештілукашівської культури3. Однак уже незабаром із північно-західних областей
«кельтської вуалі» розпочалося проникнення нового населення – носіїв
пшеворської культури. Вони колонізували значну частину Волині та Поділля,
посівши землі до р. Горинь та лівих притоків Дністра. Окремі воєнізовані групи
носіїв пшеворської та оксивської культур проникли далеко на схід у
зарубинецьке середовище, де під їхнім впливом сформувалася культурна група
Харівка. У Подністров’ї пшеворське населення вступило в тісний контакт із
кельтизованими дакійцями липицької культури, які проникли сюди в першій

1

Там само. – С. 134.
Там само. – С. 165-171.
3
Щукин М. На рубеже эр. – C. 169-170.
2
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половині І ст. н. е.1, а також із сарматами. На думку М. Щукіна, у Верхньому
Подністров’ї носії пшеворської культури асимілювали рештки поєнештілукашівського населення, від якого вони успадкували етнонім «бастарни»2.
Дата формування верхньодністровської групи пшеворської культури
залишається дискусійною. Д. Козак3 відносив її до другої половини І ст. до н. е.,
М. Щукін – до першої половини І ст. н. е.4. Особливої суперечності тут немає,
адже процес становлення археологічної культури міг бути дещо розтягненим у
часі.
Швидше за все, вихідці з пшеворського ареалу Верхнього Подністров’я
забезпечили ту саму критичну масу населення, яка дозволила бастарнам
здійснити рейд углиб фракійських земель Подунав’я у 29 р. до н. е. Інакше
неможливо пояснити, яким чином знекровлені боротьбою з даками носії
поєнешті-лукашівської культури могли створити загрозу для римлян, про
масштаби якої свідчать і військові хитрощі, до яких був змушений удатися
Красс, й екстраординарні почесті, які мав отримати полководець від сенату, й
ревнощі Августа до його успіху (Dio Cass. LI. 24. 4)5.
Близько середині І ст. н. е. класична зарубинецька культура припинила
своє існування під тиском сарматських племен. Рештки зарубинецького
населення були витіснені на північ у лісову зону або на захід, де згодом
відбулося змішання пшеворських і зарубинецьких пам’яток. Наслідком цього
стало формування в Подністров’ї та на Волині зубрицької культури. Д. Козак не
без підстав уважає, що саме її носіїв римські автори Тацит та Пліній називають
венедами6.
Таким було археологічне тло проникнення на схід Європи латенських
імпортів. Розглянемо це явище детальніше.
Латенські пам’ятки на схід від Карпат представлені переважно
малоінформативними випадковими знахідками: прикрасами (зазвичай
браслетами та фібулами, частина яких була виготовлена в Ольвії та інших
місцевих виробничих центрах), фрагментами кераміки та елементами
військового спорядження. «Класична» версія пов’язує їхню появу з
проникненням у Північне Причорномор’я кельтів, а саме згаданих у декреті
1

Абашина Н., Козак Д., Синиця Є., Терпиловський Р. Зазнач. праця. – С. 71.
Щукин М. Готский путь ... – С. 68-69.
3
Козак Д. Пшеворська культура у Верхньому Подністров’ї і Західному Побужжі. – К.:
Наукова думка, 1984. – C. 36-37.
4
Щукин М. Готский путь… – C. 67.
5
Syme R. The provincial at Rome... – P. 197.
6
Див.: Козак Д. Венеди. – К.: Б. в., 2008. – 470 с.
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Протогена галатів. Послідовними прихильниками цієї гіпотези були
Ю. Кухаренко1, Д. Мачинський2 та деякі інші дослідники. Однак невирішеність
питання про датування декрету й суперечки щодо етнічної належності галатів
залишаються вагомими контраргументами. Згідно з іншою точкою зору,
латенські предмети у Північному Причорномор’ї – це саме «імпорти», отримані
в результаті торговельних та інших контактів. Б. Канліф в одній зі своїх
науково-популярних праць зазначив, що їхня поява вказує на обмін дарами,
зброєю та жінками між кельтською та скіфською елітами3. Очевидно, процес
поширення на величезних обширах від Дністра до Приазов’я та Верхнього
Подніпров’я численних латенських виробів був доволі складним і передбачав
існування багатьох шляхів проникнення у регіон предметів кельтського
походження. Для того, щоб визначити їх, варто у хронологічній послідовності
розглянути кожну групу знахідок окремо.
Характерна риса кельтських імпортів на землях на схід від Карпат
полягає в тому, що вони представлені предметами особистого вжитку, тоді як
знахідки речей, які відображають особливості традицій господарювання, є на
цих теренах украй рідкісним явищем. Латенська кераміка представлена на
території України лише невеликою кількістю кружальних посудин та їхніх
фрагментів у комплексах місцевих культур. Це, зокрема, знахідки з Бовшева
Галицького р-ну Івано-Франківської обл., Горошева Борщівського р-ну
Тернопільської обл., Новосілки-Костюкової Заліщицького р-ну Тернопільської
обл.
Найцікавішим є комплекс із Бовшева, де виявлено графітовані латенські
посудини й велику кількість фрагментів4. Серед останніх кілька черепків
належать місцевій ліпній поєнешті-лукашівській кераміці5. Усі знахідки
походять із культурного шару поселення, яке складалося з житла й
господарської ями. Своєрідність конструкції житла, а також характер знахідок
вказують, що це поселення, імовірно, становило гончарну майстерню певної
кельтської ремісничої «артілі», яка обслуговувала потреби місцевого поєнештілукашівського населення.
Інші знахідки латенської імпортної кераміки, швидше за все, є
свідченнями індивідуальних міграцій жінок. Зокрема, на поєнешті1

Кухаренко Ю. Зазнач. праця. – С. 42
Мачинский Д. Зазнач. праця. – С. 34
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Cunliffe B. The Ancient Celts. – P. 176.
4
Крушельницкая Л. Кельтский памятник. – С. 119–122.
5
Максимов Є. Про перебування кельтів в Україні // Етнокультурні процеси в ПівденноСхідній Європі в І тисячолітті н. е.: Зб. наук. пр. – К.; Львів, 1999. – С. 146.
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лукашівському поселенні в Горошеві уламки латенського графітованого посуду
виявлені в культурному шарі двох жител разом із фрагментами латенських
сапропелітових браслетів1. Графітована кераміка ІІ – І ст. до н. е. з Велемичів І
та Отвержичів (Брестська обл. Білорусі) виявлена в похованні зарубинецької
культури2. Унікальні для земель на схід від Карпат фрагменти мальованої
латенської кераміки з Новосілки-Костюкової походять із поселення липицької
культури3.
Бронзові ситули з зарубинецьких поховань у Суботові та Стретівці,
усупереч поширеній думці4, не можна вважати продукцією власне кельтських
ремісничих центрів. Вони могли потрапити до Східної Європи за
посередництвом кельтів, однак зі списку кельтських імпортів ці предмети варто
вилучити.

4.2.1 Латенська металопластика

Найпоширенішим типом латенських предметів на теренах Східної
Європи є прикраси. Майже усі вони виготовлені з бронзи або заліза. Рідкісною
категорією знахідок є скляні та сапропелітові браслети, які безумовно можна
вважати кельтськими імпортами. Істотною для хронологічних реконструкцій
категорією знахідок є фібули, які можуть бути порівняно точно датовані.
Латенські фібули на схід від Карпат можна умовно поділити на дві групи.
Першу з них становлять «ранньолатенські» фібули, основною конструктивною
особливістю яких була ніжка, не прикріплена до спинки. Назву ранньолатенські
слід вважати умовною, адже хронологія цих фібул виходить за межі власне
ранньолатенського періоду й частково перекриває середньолатенський. Низку
фібул згаданого типу виявлено на теренах Молдови. Це, зокрема, випадкова
знахідка з Трушешті, а також фібули виявлені в культурному шарі городищ
Рудь і Мала Сахарна, поселень Долиняни, Ікімени й Кукутень, на околицях

1
Пачкова С. Археологические исследования многослойного поселения у с. Горошева
Тернопольской обл. // Археологические памятники Среднего Поднепровья. – К., 1983. – С.
45, рис. 10.6.
2
Кухаренко Ю. Зазнач. праця. – С. 42; Пачкова С.П. Зарубинецкая культура... – С. 223.
3
Кухаренко Ю. Зазнач. праця. – С. 45; Бандрівський Й., Йосипишин Я. Кельти на заході
України // Україна в минулому. – 1997. – Вип. 9. – С. 10.
4
Брайчевский М., Бидзиля В. Зазнач. праця. – С. 58.
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городища Калфа (поблизу м. Бендери) тощо1. У переважній більшості ці
знахідки пов’язані з гетськими або пізньоскіфькими поселеннями, що дозволяє
досить упевнено пов’язати їхню появу із торговельною або військовою
активністю кельтів з Карпатського регіону, зокрема, з Семиграддя2.
Більш інтригуючим є питання походження ранньолатенських фібул,
знайдених у 9 пунктах на землях України3, які були розташовані далеко від
основного ареалу латенської культури (Біївці Богуславського р-ну Київської
обл.4; Головне Любомльського р-ну Волинської обл.5; Григоріївка МогилівПодільского р-ну Вінницької обл.6; Дубляни Львівського р-ну Львівської обл.7;
Залісся Чорнобильського р-ну Київської обл.8; Холодне ВолодимирВолинського р-ну Волинської обл.9; Ліплява Гельмязівського р-ну Черкаської
обл.10; Надпоріжжя, невідома місцевість11; Пшінчине (Басівське городище; див.
фото на обкладинці) Роменського району Сумської обл.12; Керч (Пантікапей)
АР Крим13; Білгород-Дністровський (Тіра) Одеської обл.14; Черськ Волинської
обл.15. До списку ранньолатенських фібул зі Східної Європи слід додати також
кілька екземплярів із каталогу знахідок «чорних археологів», складеного І.
Бажаном16.
1
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Woźniak Z. Wschodnie pogranicze... – S. 147.
Див. каталог латенських знахідок з території України: Kazakevich G. The Celtic Military
Equipment from the Territory of Ukraine: Towards a New Warrior Identity in the Pre-Roman
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Типологічно можна виділити дві підгрупи знахідок ранньолатенських
фібул. Перша з них – класичні духцовські фібули з кулькою на ніжці. На
території України до цієї групи належать бронзові екземпляри з Григоріївки,
Головного, Залісся, Ліпляви, Пшінчиного, Пантікапея; залізні з Дублян та
Черська. Залізна ранньолатенська фібула невстановленого типу з Холодного, як
і інші знахідки з Волині, ймовірно, теж належать до даного типу.
Хронологія класичних духцовських фібул визначається їхньою
типологічною належністю до горизонту Духцов-Мюнзінген, який відповідає
ступені LT B відносної хронології. В абсолютній хронології існування цього
горизонту припадає на IV – початкок ІІІ ст. до н. е. Фібули, виявлені на сході
кельтського ареалу, тяжіють до кінця цього періоду. Нагадаємо, що у Фракії
класична духцовська фібула знайдена на території грецького емпорію Пістірос,
у шарі, який відповідає часу руйнування поселення у 279 р. до н. е. До цього
періоду належать й інші знахідки духцовських фібул периоду LT B2/C1у цій
частині Балкан1.
Духцовські фібули знайдені на території України та Молдови в різних
археологічних контекстах. Лише одна з них походить із кремаційного
поховання, яке можна умовно визначити як латенське. Виявлене в ареалі
милоградської культури, поховання було здійснене в ліпному горщику сірого
кольору, форма якого наслідувала гончарну кельтську кераміку2. Ураховуючи
знахідки на милоградських городищах латенських знарядь праці та ливарних
форм для виготовлення браслетів (див. нижче), можна припустити, що
поховання належало певному вихідцю з кельтських земель, швидше за все
жінці, яка була задіяна в матрімоніальних зв’язках з племенами Центральної
Європи.
У свою чергу, екземпляри з Ліпляви та Пшінчиного виявлені на
скіфському городищі. Фібули з Дублян та Головного походять з могильників
поморської культури, носії якої в період LT B контактували з кельтами у
Силезії3.

невстановлених місць Львівської та південно-західних районів Одеської областей. Третя
фібула (Там само. – С. 50) була знайдена в районі с. Шептебань на півночі Молдови.
Особливості декора дозволяють цілком однозначно віднести її до пластичного стилю (або
його імітації) середньолатенського часу, а не до вальдальгесхаймського стилю LT B, як це
вказано у каталозі.
1
Bouzek J. Op. cit. – P. 94
2
Мачинский Д. Зазнач. праця. – С. 38-39; Мельниковская О. Зазнач. праця. – С. 101, 153.
3
Щукин М. На рубеже эр... С. 99
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Привертає увагу фрагментована духцовська фібула з античної Тіри.
Вона була знайдена в шарі нижче рівня долівки житла 784, яке за фрагментами
кераміки датують ІІ ст. до н. е. З Тіри походить також латенський скляний
браслет, датований періодом LT C1b-C2, а також фрагмент іншого, ймовірно
латенського, браслета1.
До другої підгрупи «ранньолатенських» фібул належать так звані
«павуковидні» застібки, відомі також як фібули типу Пеструп. Від класичних
духцовських вони відрізняються пласкою спинкою та фальшивою пружинкою
замість ніжки. Ця підгрупа представлена випадковими знахідками з Біївців,
двома фібулами, виявленими в Надпоріжжі, й ще двома знайденими у
Пантикапеї. Імовірно, до цієї ж групи належить уламок ніжки фібули з
гетського курганного поховання в Парканах на Нижньому Дністрі2. Поодинокі
знахідки павуковидних фібул походять із гетських та елліністичних
поховальних комплексів і поселень на теренах сучасної Румунії, а також із
поховань культурної групи тираспольських курганів3, носіями якої вважають
пізніх скіфів або ранніх сарматів4. Фібули згаданого типу широко представлені
серед знахідок періоду LT B2/C1 на теренах Болгарії, де їхню появу пов’язують
з існуванням у Фракії кельтської держави Тиліс та її культурним впливом.
Центрами виготовлення павуковидних фібул були, зокрема, елліністичні
поселення Севтополь і Сборяново в Болгарії. Знахідки фібул згаданого типу на
північному узбережжі Понта й у Криму можна логічно пов’язати з виробничою
діяльністю саме цих центрів.
«Середньолатенські» фібули є однією з найбільш масових категорій
металевих предметів ІІ – І ст. до н. е. у Східній Європі. Характерною рисою цих
фібул є ніжка, яку в різні способи кріпили до спинки. Переважна більшість
фібул виготовлена з бронзового або залізного дроту. Їх поширення пов’язане
насамперед із проникненням на територію Східної Європи латенізованого
населення з Центральної Європи, за участі якого сформувалися поєнештілукашівська та зарубинецька культури. У Північному Причорномор’ї
найбільшого поширення набули дротяні фібули, конструктивно близькі до
1

Островерхов А. Зазнач. праця. – C. 143; М. Карвовський відносить латенський браслет з
Тіри до типу Haevernick 15 (усне повідомлення).
2
Еременко В. Зазнач. праця. – С. 202-203.
3
Характерно, що у похованнях цієї групи, які відносять до другої половини ІІІ – першої
чверті II ст. до н. е. «ранньолатенські» фібули з фальшивою
пружинкою й
«середньолатенські» з вісімкоподібними петлями й трикутним щитком зустрічаються
синхронно (Пачкова С. Зарубинецкая культура… – С. 284, рис. 141).
4
Дзиговский А. Зазнач. праця. – С. 25-49.
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типів А та В-Костшевський. Серед останніх за місцем більшості знахідок
виділяють фібули «ольвійського» та «неапольського» варіантів. «Неапольські»
фібули зустрічають на території Галатії, тоді як на заході латенського ареалу
вони практично не відомі. Ураховуючи надзвичайно широке розповсюдження
середньолатенських фібул, безпосередньо імпортними у Східній Європі можуть
бути визнані лише ті, які не належать до найбільш масових типів. На території
України відомо п’ять пунктів таких знахідок: Бородянка Київської обл.1;
Вовківці Роменського р-ну Сумської обл.2; Галич Івано-Франківської обл.;
Григоріївка Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.3; Городниця
Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.; Пирогове (нині – околиці
Києва)4. Серед них фібула з Городниці, маючи латенські прототипи, демонструє
найбільшу спорідненість із аналогічними знахідками з островів Борнхольм та
Готланд у західній частині Балтики. Подібні знахідки відомі також із
могильника Поєнешть5. Екземпляри з Пирогова та Вовківців належать до фібул
із «вісімками» на спинці. Пирогівська фібула походить із зарубинецького
поховання; два екземпляри з Вовківців – з кремаційного поховання
невстановленої культурної належності. Фібула з Григоріївки та фрагмент
фібули з Галича, помилково визначений В. Єременком як ранньолатенський6, є
випадковими знахідками. За межами Дністровсько-Дніпровського регіону
імпортна фібула типу А-Костшевський виявлена в дагестанському Дербенті7.
Цю знахідку, імовірно, слід розглядати в контексті пересувань варварського
населення в епоху мітридатових війн.
У комплексах латенізованих культур на схід від Карпат зустрічаються
також пізньолатенські фібули, відомі на заході кельтського ареалу8. Однак ці
знахідки з проникненням кельтського населення безпосередньо не пов’язані.
1

Пачкова С. Зарубинецкая культура… – C. 223, рис. 26.
Ханенко Б., Ханенко В. Древности Приднепровья и побережья Черного моря. Вып. II. –
Киев, 1900. – С. 8-9, таб. XLIV. 355-356, 462.
3
Амброз А. Зазнач. праця. – С. 19.
4
Кубышев А., Максимов Е. Пироговский могильник // МИА. – 1960. – № 169. – Рис. 4,1.
5
Див.: Babeş M. The Brooch from Horodnica: Dacian, Celtic or Germanic? // Celts on the Margin /
Ed. by H. Dobrzanska, V. Megaw, P. Poleska. – Krakow, 2005. – P. 122-125, fig. 1, 2. Фібула з
Городниці нині зберігається у Музеї природничої історії у Відні. Раніше вважали, що вона
була виявлена разом із двома скляними браслетами, а аналогічний склад речей (фібула й два
скляні браслети) було знайдено неподалік від с. Степанівка. М. Бабеш установив, що
насправді йдеться про ті самі знахідки, причому браслети датуються значно пізнішим часом і
з фібулою вони не пов’язані.
6
Еременко В. Зазнач. праця. – С. 202.
7
Амброз А. Зазнач. праця. – С. 19, таб. 3.1.
8
Пачкова С. Зарубинецкая культура... – Рис. 31.
2
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Іншу репрезентативну групу знахідок на теренах Східної Європи
становлять браслети й шийні гривни, які хронологічно тяжіють до фінальної
стадії ранньолатенського періоду. Бронзові браслети з «рубчиками» й
«шишечками» становлять одну з найчисленніших категорій знахідок
латенського типу у Східній Європі. У більшості випадків ці знахідки є
місцевими наслідуваннями латенських зразків. Браслети з «рубчиками» й
«шишечками» були поширені як серед носіїв археологічних культур скіфського
часу на території лісостепової та лісової зони, так і в Північному
Причорномор’ї. Ливарні форми для виготовлення таких браслетів виявлені в
Ольвії й на городищах милоградської культури Горошков і Мохове на території
Білорусії. Імпортними кельтськими виробами можна визнати два браслети, які,
на думку З. Возняка, становлять класичні латенські форми1. Це знахідки з Іване
Пусте Борщівського р-ну Тернопільської обл.2 й Канева Черкаської обл.3.
Браслети виявлені відповідно на гетському й скіфському поселеннях скіфського
часу.
Браслети з «рубчиками» й «шишечками» традиційно датують періодом
LT B. Окремі екземпляри можуть належати навіть до самого початку цього
періоду. Зокрема, фрагмент браслета з Іване Пусте знайдений на гетському
поселенні, яке О. Ганіна датувала VI – V ст. до н. е. Водночас, на теренах
Болгарії браслети з «рубчиками» представлені й у періоді LT B2/C1, тобто у III
ст. до н. е.4. Очевидно, що у Східній Європі такі браслети мали тривале життя,
тому їх варто вилучити з числа знахідок із чіткою культурною й хронологічною
атрибуцією.
Торквеси, які в античному світі вважалися незмінним атрибутом
зовнішнього вигляду кельтів, на схід від Карпат виявлені в чотирьох пунктах:
Бережанка Чемеровецького р-ну Хмельницької обл.5; урочище Макарів острів у
с. Чернече Чигиринського р-ну Черкаської обл.6; Мельниківка Смілянського р-

1

Woźniak Z. Wschodnie pogranicze... – S. 144.
Ганіна О. Поселення скіфського часу в с. Іване Пусте // Археологія. – 1965. – Вип. 19. – Рис.
2.4.
3
Ханенко Б., Ханенко В. Древности Приднепровья и побережья Черного моря. Вып. I. –
Киев, 1899. – Таб. XI. 62, 67.
4
Lazarov L. Op. cit. – Fig. 2.7-9.
5
Винокур І. Бережанський скарб // Слов’яно-руські старожитності /Ред. В.І. Бідзіля. – К.,
1969. – С. 9-20.
6
Приходнюк О. Археологічні пам’ятки Середнього Подніпров’я VI-IX ст. н. е. – К.: Наукова
думка, 1980. – Рис. 45.2.
2
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ну Черкаської обл.1; Пекарі Каневського р-ну Черкаської обл.2. Хвиляста шийна
гривна з Пекарів й масивний бронзовий торквес з Мельниківки були придбані у
місцевих мешканців колекціонерами й археологами-аматорами на початку ХХ
ст. Випадковою знахідкою можна вважати бронзовий торквес із Макарова
острова, знайдений під час розкопок ранньослов’янського поселення. Значний
інтерес становлять уламки золотих торквесів з Бережанки, виявлені у 1965 р.
разом із добре збереженими браслетами з потрійними виступами-шишечками,
бронзовим амулетом у вигляді качки та срібною підвіскою. І. Винокур уважав
бережанську гривню латенською, хоча сам скарб відносив до
пізньозарубинецьких старожитностей. М. Щукін припустив, що фрагменти
належали двом латенським «гривнам із буферами» ІІІ – ІІ ст. до н. е.3. У Східній
Європі знахідки латенських торквесів датують періодом LT B й С. Широко
відома знахідка золотого торквесу у вальдальгесхаймському стилі з Горного
Цибару у Болгарії. З болгарських знахідок походить також близький аналог
шийної гривни з Мельниківки4.
Завершуючи огляд латенських бронзових прикрас із України та
прилеглих територій, зазначимо, що нещодавно на Тернопільщині було
виявлено скарб із семи бронзових браслетів (Росохач Чортківського р-ну) та
шийну гривню латенського часу (Ягільниця Чортківського р-ну)5. Ці знахідки
наразі ще не опубліковані, однак попередньо відзначимо, що найближчу
аналогію торквесу з Ягільниці становить згадана вище шийна гривна з
Мельниківки. Стосовно браслетів зауважимо, що два з них виконані у
пластичному стилі й належать до доволі рідкісного типу, який відрізняється
прикрасами у вигляді кульок із чотирьох сторін. Найближча аналогія, яку
вдалося виявити, походить із регіону Шумен у Північно-Східній Болгарії6.
Унікальною знахідкою є невелика бронзова маска з с. Пекарі
Канівського р-ну Черкаської обл., виявлена випадково й придбана у місцевих
мешканців колекціонерами на початку ХХ ст. разом із іншими прикрасами
латенських типів – хвилястою шийною гривнею, уламками браслетів. За
інформацією Ю. Кухаренка, у Пекарях були виявлені також бронзова фібула й
залізна шпора, однак встановити місце знаходження цих предметів мені не
1

Бобринский А. Отчет о раскопках в Чигиринском уезде Киевской губернии в 1907-1908 гг. //
ИАК. – 1910. – Вып. 35. – Рис. 38.
2
Ханенко Б., Ханенко В. Древности Приднепровья. Вып. IV. – С. 21. Таб. Х, 269.
3
Щукин М. На рубеже эр... – С. 99.
4
Домарадски М. Зазнач. праця. – Обр. 45.
5
Усне повідомлення Володимира Добрянського.
6
Anastasov J. Op. cit. – Fig. 6.1; 7.1.
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вдалося. Латенською Ю. Кухаренко вважав також підвіску з фігурками качок1,
однак швидше за все час створення цього предмету є значно пізнішим. Маска з
Пекарів, яка нині зберігається в Національному музеї історії України у м. Києві,
становить невеликий (h = 3 см) порожній всередині масивний предмет. Риси
обличчя й орнамент у вигляді літер «S» притаманні вальдальгесхаймському
стилю латенського мистецтва періоду LT B. Серед скіфських пам’яток
близьких аналогів маска-амулет із Пекарів не має.
Значний інтерес становлять варварські монети з експозиції Одеського
музею нумізматики2. Як повідомив мені директор і засновник цього музею
П. Лобода, золота монета 1/8 статера з головою Геракла на аверсі й головою
коня на реверсі, а також масивна срібна дидрахма й п’ять драхм (одна срібна,
чотири свинцеві) були виявлені в різних місцях на березі Дністровського
лиману. Усі монети належать до різних серій. Слід зазначити, що кельти (й не
тільки вони) украй рідко використовували свинець у монетній справі.
Водночас, у Північному Причорномор’ї існували певні традиції виготовлення
монет зі свинцю, що дало П. Лободі підстави припускати місцеве походження
згаданих імітацій. Єдину аналогію знайденим у дельті Дністра свинцевих монет
становлять варварські імітації типу Царевець, відомі в Північній та ПівнічноСхідній Болгарії. Б. МакКонгейл датує ці монети кінцем ІІІ – початком ІІ ст. до
н. е. й пов’язує їхню появу з місцевими кельто-фракійськими племенами3.

4.2.2 Зброя та військове спорядження

Досить численною категорією латенських знахідок на землях на схід від
Карпат є предмети озброєння. Серед них мечі латенських типів походять з
Гриніва
Львівської
обл.,
Вищетарасівки4
Токмаківського
р-ну
Дніпропетровської обл., Мутина Кролевецького р-ну Сумської обл.,
Сімферополя (Неаполя Скіфського) АР Крим, Нижньої Стинави Стрийського рну Львівської обл.

1

Кухаренко Ю. Распространение... – С. 37.
Алексеев В., Лобода П. Античные и средневековые монеты Северного Причерноморья. Т. 3.
– Одесса: Полис, 2004. – С. 91-92.
3
Mac Congail B. Op. cit. – P. 44-45.
4
У літературі місце цієї знахідки інколи помилково фігурує як «Верхня Тарасівка», на що
люб’язно звернула мою увагу К. Бунатян.
2
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Хронологічно найбільш ранньою є знахідка з Вищетарасівки, виявлена у
1957 р. експедицією Інституту археології АН УРСР під час розвідкових робіт в
урочищі «Парк» на на березі Каховського моря. Меч описаний О. Бодянським
як «рівний, довгий, з потовщенням до краю. Лезо – двосхиле. Довжина меча –
0,83 см, довжина леза – 0,74 см, ширина – 5 см, товщина – 2,4 см»1. За словами
дослідника, меч був виготовлений з тонкого розклепаного листа заліза,
згорнутого у рулон й прокованого, мав дерев’яне руків’я й перебував у залізних
піхвах, нижня частина яких була оправлена шкірою2.
Місцезнаходження виявлених О. Бодянським предметів з Вищетарасівки
встановити не вдалося. На підставі аналізу єдиної збереженої фотографії меча,
можна стверджувати, що О. Бодянський опублікував недостатньо коректну
реконструкцію предмета. Це ввело в оману дослідників, які датували меч
ранньолатенським періодом. Найближчі аналогії меча з Вищетарасівки
походять із кельтських анклавів Подунав’я, де вони датовані періодом LT C3.
При цьому, наприклад, в Олтенії мечі з руків’ями, форма якої нагадує
вищетарасівську, подекуди зустрічаються до рубежу нашої ери4. Однак,
ураховуючи помірну довжину клинка й середньолатенську конструкцію піхов,
слід уважати, що час виготовлення меча з Вищетарасівки не виходить за межі
другої половини ІІІ – перших десятиліть ІІ ст. до н.е.
У причорноморському регіоні відомі випадки появи середньолатенських
мечів у складі інвентарю поховальних комплексів кельтизованого населення,
про які докладно йшлося в підрозділі 3.2. Так, біля с. Паволче у ПівнічноЗахідній Болгарії кельтський меч у декорованих піхвах періоду LT C1
виявлений у підкурганному тілоспаленні разом із речами фракійського
походження. Припускають, що меч міг належати фракійському воїнові з
племені трибаллів або, що менш ймовірно, кельтові, похованому згідно з
місцевим обрядом5. Ще один середньолатенський меч разом із македонським
шоломом типу Пілос походить із грунтового поховання на північній околиці м.
Казанлик6. Також кілька середньолатенських мечів виявлено у воїнських
1
Шапошникова О., Бодянский О., Щепинский А. Звіт про роботу Дніпровського загону
Дніпровської експедиції за 1957 р. // НА ІА НАНУ. – 1957/10б. – Арк. 34-35.
2
Бодянский А. Скифское погребение с латенским мечoм в Среднем Поднепровье // СА. –
1962. – № 1. – С. 273.
3
Knežević-Jovanović M. Keltsko oružje iz razorenih ratničkih grobova sa teritorije Srema i Bačke //
Opuscula archaeologica. – 2003. – № 27. – P. 303, t. II/3.
4
Sîrbu V., Arsenescu M. Dacian settlements and necropolises in Southwestern Romania (2nd c.
B.C.-1st c. A.D.) // Acta Terrae Septemcastrensis. – 2006. – V.1. – P. 167, fig. 6.3.
5
Theodossiev N. Op. cit. – P. 89-90.
6
Emilov J. Аncient Texts... – P. 76-77.
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похованнях могильника Кальново у Північно-Східній Болгарії поряд із іншими
предметами побуту, воїнського та кінського спорядження латенського та
елліністичного кола1.
Меч із Вищетарасівки було знайдено у складі інвентарю інгумаційного
поховання, де також знайдено наконечник списа (40 см), виготовлений, як
підкреслював автор розкопок, у той самий спосіб, що й меч, уламки фібули,
намистина, мальований глек із жовто-червоної глини, залізний ніж і 27
скіфських наконечників стріл. Оскільки наконечники скіфських стріл з
поховання можуть бути датовані часом не пізніше V – IV ст., В. Бідзіля дійшов
висновку, що насправді О. Бодянський натрапив на два різночасові поховання,
які сприйняв за єдиний комплекс2. Поділяючи цей висновок, зазначимо, що меч
і довгий наконечник списа нехарактерний для скіфів, але типовий для кельтів3,
а також уламки фібули становили окремий комплекс, який умовно можна
визначити як «латенський». Найближчою до Вищетарасівки групою
латенізованого населення були носії поєнешті-лукашівської культури, у
середовищі яких, щоправда, панував звичай кремації без супроводу зброї4.
Ураховуючи це, вищетарасівські знахідки слід розглядати в контексті інших
аналогічних пам’яток Північно-Західного Причорномор’я й пов’язувати їхню
появу з проникненням у Нижнє Подніпров’я певних кельтизованих груп зі
східно-балканського ареалу наприкінці ІІІ ст. до н. е.
Нині знахідка з Вищетарасівки є єдиним достовірним фактом появи
середньолатенського меча в Північному Причорномор’ї. Інформація О.
Бодянського про виявлення в с. Велика Хортиця ще одного поховання з
уламком латенського меча й наконечниками стріл5 залишається
непідтвердженою. На думку З. Возняка, до кола латенських можна віднести
знахідки трьох мечів із пізньоскіфського могильника Золота Балка6. Проте
насправді один із них має типово сарматське перехрестя, другий – зберігся
фрагментарно й установити його тип неможливо. Й лише меч із поховання 2
могили 59, справді візуально нагадує кельтські зразки пізньолатенського часу7.
1

Emilov J. The La Tène finds... – P. 65-66.
Бідзіля В. Зазнач. праця. – С. 156.
Мелюкова А. Вооружение скифов // САИ. – 1964. – Вып. Д 1-4. – С. 36.
4
Каспарова К., Максимов Е. Вещевой инвентарь. Культура Поянешти-Лукашевка // Славяне
и их соседи в конце I тысячелетия до н. э. – первой половине I тысячелетия н.э. / Под. ред. Б.
А. Рыбакова. – М., 1993. – С. 89.
5
Бодянский А. Зазнач. праця. – С. 276.
6
Woźniak Z. Wschodnie pogranicze... – S. 152.
7
Вязьмитина М. Золотобалковский могильник. – К.: Наукова думка, 1972. –С. 63, 232, рис.
28.10.
2
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Однак нехарактерна для кельтських мечів цього періоду довжина (68 см) й
своєрідна форма навершя дозволяють убачати в пам’ятці виріб місцевого
ремісника, який, не виключено, був знайомий із латенськими зброярськими
традиціями.
Решта мечів, виявлених на землях на схід Карпат належать до
пізньолатенських типів. Це істотно ускладнює виявлення їхнього походження,
адже такі мечі виготовяли як власне кельтські майтерні, так і германські
ремісники в ареалі латенізованих культур1. Пізньолатенський меч набув
настільки широкого поширення в германському середовищі, що навіть став
прообразом основної наступальної зброї епохи середньовіччя2.
Два пізньолатенських мечі походять із царського мавзолею Неаполя
Скіфського. Перший з них виявлено в багатому похованні скіфського
воєначальника та членів його родини (скриня 2). Дволезовий меч довжиною
102 см з дзвоноподібною гардою перебував у складі одного комплексу з
пізньоетруським дзеркалом3. Згаданий меч є типовим для періоду LT D1 й має
численні аналогії на заході кельтського ареалу4. Другий пізньолатенський меч
походить із кам’яної гробниці мавзолею, яка, імовірно, належала цареві
Скілуру5. Характерно, що меч було розламано навпіл, що не може не викликати
асоціацій з традицією кельтів та кельтизованих племен псувати зброю,
призначену для поховання6. Можна припустити, що у війську царя пізніх скіфів
у період мітридатових війн перебував якийсь контингент найманців
кельтського або германського походження. У такому разі розламаний меч міг
бути знаком пошани загиблому вождеві. Це припущення тим більше ймовірне,
якщо врахувати, що меч було покладено в ногах покійного разом із іншими
предметами озброєння, які не становили єдиної паноплії. Слід відзначити
також, що в мавзолеї Неаполя Скіфського виявлено велику кількість фібул
середньолатенської схеми.
Решта пізньолатенських мечів походять із поховань латенізованих
культур. Серед них наявні як власне кельтські вироби, так і місцеві
1

Bochnak T. Uzbrojenie ludności kultury przeworskiej ... – S. 23.
Oakeshott E. Records of the medieval sword. – Woodbridge: Boydell Press, 2007. – P. 53.
3
Шульц П. Мавзолей Неаполя Скифского. – М.: Наука, 1953. – С. 31-32.
4
Див., наприклад: Brunaux J.-L., Lambot B. Op. cit. – Fig. 49, 11, Fig. 53, 3; Müller F. Les armes
celtique de la Zihl prés de Port // Les Celtes / Ed. S. Moscati. – Paris: EDDL, 2001. – P. 528-529.
5
Зайцев Ю. Неаполь Скифский (ІІ в. до н.э. – ІІІ в. н.э.). – Симферополь: Универсум, 2003. –
С. 15, 55, рис. 75, 79.1.
6
Щоправда, у похованнях латенізованих культур мечі, як правило, знаходять ретельно
зігнутими. Але така процедура потребувала часу й певних навичок ковальського ремесла,
тоді як поховання в кам’яній гробниці за багатьма ознаками було здійснене поспіхом.
2
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наслідування. Пізньолатенський меч та уламок іншого меча походять із
інгумаційного, ймовірно липицького, поховання, виявленого під час
будівництва залізниці між с. Синьовидське та Стинава Нижня у 1885 р.1
Близько десяти ритуально пошкоджених мечів виявлено під час розкопок
дружинного могильника в с. Мутин на р. Сейм. Комплекс відносять до
культурної групи Харівка, а його появу пов’язують із проникненням в ареал
зарубинецької культури певних груп північно-західного (ясторфського або
пшеворського) походження2. Чотири латенські мечі довжиною 75-92 см
походять із пшеворського могильника Гринів рубежу н. е. у Верхньому
Подністров’ї3.
Важливу категорію знахідок, яка принаймні опосередковано пов’язана з
кельтською присутністю у Східній Європі, становлять шоломи типу
Монтефортіно та Ново Мєсто4. Перші з них являють собою одну з найбільш
поширених знахідок античних шоломів у Європі: від Піренеїв5 до Нижнього
Дону знайдено понад 150 шоломів типу Монтефортіно, які датують у широких
хронологічних межах (від V ст. до н. е. до І ст. н. е.). Конструкція шолома типу
Монтефортіно була винайдена кельтами, однак виробами власне кельтських
майстерень вважають тільки залізні екземпляри6. Бронзові шоломи типу
Монтефортіно наразі розглядають як етруські або італійські, хоча
використовували їх і кельти, що підтверджують поховальні комплекси на
півночі Італії7. Датування й етнокультурне атрибутування шоломів типу
Монтефортіно ускладнюється двома обставинами. По-перше, більша частина
знахідок цих та інших шоломів кельтських типів у Європі є випадковими, що
1

Бандрівський Й., Йосипишин Я. Зазнач. праця. – С. 9–10.
Див.: Терпиловський Р., Білинська Л.. Тілоспалення знатного воїна рубежу ер на Сеймі //
Археологія. – 2010. – №3. – С. 81-88; Terpilovskij R. The Mutyn burial site from the turn of eras
on the Seym river // Das Jastorf-Koncept und die vorrömische Eisenzeit im nördlichen Mitteleuropa
/ Eds. Brandt J., Rauchfuß B. – Hamburg, 2014. – S. 331-345.
3
Козак Д. Венеди. – С. 120, рис. 42.1-43.8.
4
Казакевич Г. Про етрусько-італійські та кельтські шоломи у Північному Причорномор’ї //
Археологія. – 2009. – №3. – С. 19-25.
5
Quesada Sanz F. Montefortino-type and related helmets in the Iberian Peninsula: a study in
archaeological context // Journal of Roman military equipment studies. – 1997. – №8. – P. 151-166.
6
Paddock J. The Bronze Italian Helmet: the Development of the Cassis from the Last Quarter of
the Sixth Century BC to the Third Quarter of the First Century AD. Vol. 2. – London, 1993. – P.
482; див. також: Schaaf U. Keltische Helme // Antike Helme / Bottini A. (ed.). – Mainz, 1988. – S.
293-317.
7
Paddock J. Op. cit. – P. 471; Schönfelder M. Kelten im Picenum: die Senonen // Kelten! Kelten?
Keltische spuren in Italien. Begleitbuch zur Ausstellung im Römisch-Germanischen
Zentralmuseum. 19 Mai bis 1 August 2010. – Mainz, 2010. – Abb. 2.
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пояснюється широким розповсюдженням традиції уникнення покладання
шоломів до поховань. По-друге, шоломи типу Монтефортіно з часів пунічних
війн і до середини І ст. н. е. масово використовувала римська армія, де часто ті
самі екземпляри знаходилися на озброєнні упродовж багатьох десятиліть1.
Каталог шоломів типу Монтефортіно в Північному Причорномор’ї та
Приазов’ї постійно доповнюється новими знахідками. На теренах України
шоломи згаданого типу виявлено щонайменше в семи пунктах: Біленьке2,
Весела Долина3 Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл., Маріївка
Даманівського р-ну Миколаївської обл., Привілля Лисичанського р-ну
Луганської обл.4, Приморське Василіївського р-ну Запорізької обл., Токмакмогила біля с. Новополтавка Чернігівського р-ну Запорізької обл.5, Гурзуфське
Сідло біля м. Ялта у Криму6. Шоломи з Біленького, Привілля, Приморського й
Токмак-могили знайдені випадково. Екземпляри з Маріївки та Веселої Долини
походять із так званих «дивних комплексів» ІІ – І ст. до н. е., які становлять
поминальні або вотивні депозити й включають поряд із шоломами деталі
кінського спорядження, зокрема фалари, бронзовий посуд. У ПівнічноЗахідному Причорномор’ї до «дивних комплексів» відносять також депозити з
Гевані (Болгарія), Бубуєчі (Молдова) тощо. Створення «дивних комплексів»
приписують сарматам або пізнім скіфам, при чому щодо їхнього походження
висловлюються різні гіпотези. Так, на думку Ю. Зайцева, вони засвідчують
адаптацію народами Східної Європи відповідної ритуальної традиції, яка мала
західне, балканське походження7. У свою чергу, О. Дзиговський та
А. Островерхов висловили припущення, що ці пам’ятки поширювалися зі сходу

1

Robinson H. R. The armour of Imperial Rome. – London: Arms and armour press, 1975. – P. 13.
Бруяко И., Россохацкий А. Кельто-италийский шлем из коллекции Белгород-Днестровского
музея // Петербургский археологический вестник. – 1993. – №7. – С. 78-80.
3
Редина Е. Симоненко А. «Клад» конца II–I в. до н. э. из Веселой Долины в кругу
аналогичных древностей Восточной Европы // Материалы и исследования по археологии
Кубани. Вып. 2. – Краснодар, 2002. – С. 78–96.
4
Симоненко О. Ранньосарматський період в Північному Причорномор’ї // Археологія. –
1994. – № 1. – С. 39.
5
Попандопуло З. Еще об одном шлеме типа Монтефортино //Музейний вісник. – 2009. – С.
51-55.
6
Новиченкова Н. Римское военное снаряжение из святилища у перевала Гурзуфское седло //
ВДИ. – 1998. – № 2. – С. 51-67.
7
Зайцев Ю. Комплекс из Гэвани (к проблеме хронологии III в. до н.э.) // Боспорский
феномен: сакральный смысл региона, памятников, находок. Часть 1. – СПб, 2007. – С. 266.
2
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на захід й були ритуальними комплексами, які окреслювали межі освоєних
сарматами земель1.
Найбільша концентрація знахідок шоломів типу Монтефортіно у
Східній Європі спостерігається на території Російської Федерації. Частина з
них (Новочеркаський музей, с. Їздочне Острогозького р-ну Воронезької обл.,
насипи курганів біля с. Новопрохорівка Родіоно-Несветайського р-ну
Ростовської обл. й хут. Веселий Веселовського р-ну Ростовської обл., с.
Учкекен Малокарачевського р-ну Карачаєво-Черкесії) становить випадкові
знахідки. Інші знайдені в поховальних (ст. Володимирська Лабинського р-ну
Краснодарського краю, Чегемський курган у Кабардино-Балкарії, Марієнталь
(нині Совєтське) Саратовскої обл, Заманкул Правобережного р-ну Північної
Осетії-Аланії) або вотивних (Антипівка Павловського р-ну Воронезької обл., ст.
Сергіївська й Роговська Краснодарського краю, ст. Серьогінська
Шовгеновського р-ну Адигеї) комплексах2.
Нині існує кілька основних сценаріїв проникнення у Східну Європу
шоломів типу Монтефортіно. Згідно з одним із них, шоломи могли потрапити
до Північного Причорномор’я та Приазов’я як сарматські військові трофеї,
привезені з Галатії в період мітридатових війн3. Ю. Зайцев поставив цю
гіпотезу під сумнів4, однак достовірні факти виявлення шоломів типу
Монтефортіно на території Туреччини5 не дозволяють остаточно її відкинути.
Розуміючи слабкі місця «галатської» гіпотези, О. Симоненко, який свого часу
був одним із її авторів, підтримав ідею М. Щукіна стосовно того, що шоломи
типу Монтефортіно могли становити частину військової допомоги сарматам –
1
Дзиговский А., Островерхов А. «Странные комплексы»: о семантике предметов и
комплексов в целом // Stratum plus. – 2010. – №3. – С. 145-174.
2
Див.: Раев Б., Симоненко А., Трейстер М. Этрусско-италийские и кельтские шлемы в
Восточной Европе // Древние памятники Кубани. –Краснодар, 1990. – С. 117-135; Савенко С.
Бронзовый шлем типа «Монтефортино» из фондов Кисловодского музея // Античная
цивилизация и варварский мир (материалы 6-го археологического семинара) Часть 1 / Б. Раев
(ред.). – Краснодар 1998. – С. 46-50; Ворошилов А. Находки шлемов типа Монтефортино на
северной периферии сарматского мира // Пятая кубанская археологическая конференция.
Материалы конференции. – Краснодар, 2009. – С. 60-65.
3
Див.: Раев Б., Симоненко А., Трейстер М. Зазнач. праця. – С. 124-125; Трейстер М. Зазнач.
праця. – С. 41; Раев Б. Бронзовая посуда эпохи позднего латена в Сарматии // Античный мир
и археология. – 1993. – Вып. 9. – С. 174–175.
4
Зайцев Ю. Шоломи типу Монтефортіно і галатський некрополь у Богазкеї: один казус у
вітчизняній сарматології // Археологія. – 2007. – № 3. – С. 101–108; Його ж. Шлемы типа
Монтефортино и один несуществующий комплекс галатского некрополя в Богазкёе //
Российская археология. – 2008. – № 2. – С. 5-12.
5
Bittel K. Beobachtungen an und bei einer römischen Straße im östlichen Galatien. –
Heidenheim, 1985. – S. 17–18. Abb. 22 a-c; Paddock J. Op. cit. – P. 480, 869.
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союзникам Мітридата VI Евпатора під час реорганізації понтійської армії, яке
здійснювали під керівництвом офіцерів війська Квінта Серторія1. І хоча
твердження про однотипність шоломів із Північного Причорномор’я та
Піренейського півострова, як і загалом припущення про серторіанський «лендліз», вимагає докладнішої аргументації, слід визнати, що мітридатові війни І ст.
до н. е. справді є одним із найбільш імовірних контекстів проникнення шоломів
типу Монтефортіно до Східної Європи.
Шоломи типу Монтефортіно в Північне Причорномор’я могли
потрапити й під час римсько-боспорські війни 45-49 рр. І ст. н. е. Звертає на
себе увагу той факт, що фрагменти шолома типу Монтефортіно виявлені у
святилищі таврів у Гурзуфському Сідлі, звідки походить велика кількість
предметів римського військового спорядження середини І ст. н. е. Ці знахідки
цілком правомірно пов’язують із описаним Тацитом епізодом, коли на
завершальному етапі війни кілька римських військових транспортів зазнали
катастрофи біля таврських берегів і були захоплені варварами2. Римська
військова присутність у Північному Причорномор’ї та Приазов’ї, а також їхня
військово-технічна допомога своїм боспорським та сарматським союзникам,
окреслює найбільш імовірний шлях потрапляння до регіону більшості шоломів
типу Монтефортіно, які на той час усе ще були на озброєнні римлян3.
Лише деякі ранні екземпляри шоломів типу Монтефортіно в Північному
Причорномор’ї теоретично можуть бути пов’язані з військовою активністю
кельтів або з присутністю їхніх найманців у грецьких містах-державах.
Зокрема, знахідка з Біленького є близькою до шолома типу Монтефортіно ІІІ-ІІ
ст. до н. е. з Феспротії (Північно-Західна Греція), появу якого пов’язують із
перебуванням у цій місцевості військ царя Пірра бл. 280 р. до н.е.4, у складі
яких були кельтські найманці. У цілому ж, доводиться визнати, що надійних
археологічних підтверджень зв’язку шоломів типу Монтефортіно в Північному
Причорномор’ї саме з кельтами наразі немає.
1

Симоненко А. Шлемы сарматского времени из Восточной Европы // Stratum plus. – 2014. –
№ 4. – С. 262.
2
Зубарь В. Таврика и Римская империя. – К.: Стилос, 2004. – С. 9-10. Зазначимо, що в
Північно-Східному Причорномор’ї виявлені й інші римські шоломи І ст. н. е., серед яких
імперсько-галльський шолом, знайдений неподалік від Сочі: Сударев Н. Две находки
римского времени из г. Сочи // Древности Северного Кавказа и Причерноморья. – М., 1991. –
С. 143-146.
3
Конолли П. Греция и Рим. Энциклопедия военной истории: Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2000. –
С. 225; Rankov B. Military forces // The Cambridge history of Greek and Roman warfare. Vol. II. –
Cambridge, 2007. – P. 58-59.
4
Paddock J. Op. cit. – P. 501, fig. 147:66.
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На теренах Східної Європи виявлено також низку шоломів
східнокельтського типу, які в літературі фігурують також як шоломи типу Ново
Мєсто. Це масивні залізні шоломи без навершя, які мають розвинений
напотиличник, нащічники та козирок. Шоломи згаданого типу виготовляли з
кінця ІІ до середини І ст. до н. е. в землях кельтів-таврисків на території
Словенії та Хорватії, звідки й походить більшість знахідок1. По одному
екземпляру виявлено на території Польщі, Румунії та Франції. На цьому тлі
викликає подив, що на землях на схід від Карпат знайдено одразу вісім шоломів
цього рідкісного типу.
Три з них походять із сарматських поховальних комплексів. У
впускному похованні №3 в насипі кургану бронзової доби біля хутора БойкоПонура Тимашівського р-ну Краснодарського краю в 1973 р. було виявлено
шолом, прикрашений масками та букраніями, разом із багатьма іншими
предметами, які не піддаються чіткому датуванню. І. Марченко вважав, що цей
шолом міг потрапити на Кубань унаслідок контактів сіраків із малоазійськими
галатами в період існування коаліції сарматського ватажка Гатала й
понтійського царя Фарнака І у 179 р. до н. е.2 Однак прийняти таку точку зору
неможливо, адже шолом із Бойко-Понури, попри деякі конструктивні
особливості, все ж таки належить до східнокельтського типу, найбільш ранні
екземпляри якого з’являються лише наприкінці ІІ ст. до н. е. До того ж, у Малій
Азії жодного шолома, який хоча б приблизно нагадував знахідку з БойкоПонури, не виявлено. Вартує уваги спостереження А. Дєдюлькіна, який
відзначив стилістичну подібність чотирьох ажурних фаларів із поховання № 3 в
Бойко-Понурі до фаларів, які зображені серед елементів кінського спорядження
на пластинах гундеструпського котла3.
Нещодавно було опубліковано ще один шолом типу Ново Мєсто, який
походить із Кубані. Шолом було виявлено у складі «скарбу», у насипу кургану
18 могильника Царський біля селища Недвигівка Ростовської обл. (РФ). За

1

Božič D. Les Taurisques // Les Celtes / Ed. S. Moscati. – Paris: EDDL, 2001. – P. 475, 477.
Марченко И. Царь Гатал и Прикубанье // Археологические и этнографические исследования
Северного Кавказа: Сб. науч. трудов. – Краснодар, 1994. – С. 58–59; Трейстер М. Зазнач.
праця. – C. 40. У свою чергу, М. Щукін на сторінках однієї монографії розглядав шолом із
Бойко-Понури спочатку як підтвердження існування коаліції Гатала й Фарнака І у 179 р.
до н. е., а потім – у контексті подій середини І ст. до н. е.: Щукин М. На рубеже эр. – С. 138 й
178.
3
Дедюлькин А. Комплекс из Бойко-Понуры и проблемы генезиса позднелатенских шлемов //
Вторые «Анфимовские чтения» по археологии Западного Кавказа. Проблемы хронологии
памятников эпохи древности и средневековья. – Краснодар, 2013. – С. 37.
2
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виявленими серед супровідних предметів вудилами з хрестоподібним псалієм,
шолом датують кінцем ІІ – початком І ст. до н. е.1
Накладка напотиличника ще одного східнокельтського шолома виявлена
на сарматському могильнику Яшкуль у Калмикії. Вона використовувалася
вторинно, як прикраса кінського спорядження2. Стилістично накладка з Яшкуля
наближається до класичних форм, характерних для пізньолатенських
східнокельтських шоломів зі Старої Градішки, Міхова та Вийного Врха у
Словенії та Хорватії3.
Оскільки
знайдені
в
сарматських
поховальних
комплексах
східнокельтські шоломи не могли бути малоазійськими трофеями, їхня поява в
Приазов’ї та на прилеглих землях може пояснюватися присутністю на Боспорі
військ Мітридата VI Евпатора, у складі яких перебували кельтські найманці.
Відомо, що Мітридат підтримував дружні та союзницькі відносини з кельтами
Подунав’я (App. Mithr. 109), у ремісничих майстернях яких і виготовляли
шоломи типу Ново Мєсто.
Водночас, потрапити до сарматів ці шоломи могли й у результаті
контактів із носіями латенізованих культур. До такої думки підштовхують
знахідки з пізньолатенського могильника біля с. Мутин. Тут у похованнях,
датованих у проміжку від середини І ст. до н. е. до початку І ст. н. е., було
виявлено одразу п’ять східнокельтських шоломів4. Згаданий комплекс у басейні
р. Сейм є унікальним з огляду на свою ізольованість далеко на сході ареалу
латенізованих культур. Характер інвентарю та елементи поховального обряду
вказують на північно-західне походження похованих тут воїнів. На думку
Г. Жарова та Р. Терпиловського, цей могильник міг належати одному з
воїнських загонів, які брали участь у поході бастарнів на Дунай у 29 р. до н. е.5

1

Глебов В., Дедюлькин А., Гордин И. Шлемы восточнокельтского типа в погребальных и
ритуальных комплексах на территории Сарматии // Сарматы и внешний мир / Под ред. Л.
Яблонского, Н. Савельева. – Уфа, 2014. – С. 77-78.
2
Симоненко А. Тридцать пять лет спустя. Послесловие-комментарий // Хазанов А.
Избранные научные труды: Очерки военного дела сарматов. – СПб., 2008. – С. 268.
3
Див.: Chataigneau T. Les casques Celtiques de types Novo Mesto à La Tène finale // Histoire
antique & medievale. – 2011. – № 56. – P. 70-79.
4
Крім мутинського могильника в ареалі латинізованих культур відома лише одна знахідка
шолома східнокельтського типу. Вона походить з пшеворського могильника в Шемехуві
(Польща): Bochnak T. Uzbrojenie ludności kultury przeworskiej… – S. 132-133.
5
Жаров Г., Терпиловський Р. Дружинный могильник рубежа эр на Сейме / Геннадий Жаров,
Ростислав Терпиловский // Inter ambo maria. Контакты между Скандинавией и Крымом в
римское время – Симферополь, 2012. – С. 309.
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4.2.3 Накладка піхов меча з Гриніва

Серед знахідок латенських предметів військового спорядження, на
окрему увагу заслуговує виявлена Д. Козаком бронзова накладка піхов меча з
багатого поховання № 3 гринівського могильника. Гринівська накладка
(21,7х3,5 см), яка зберігається у Львівському музеї історії релігії, виготовлена з
латуні із застосуванням цілої низки технологічних прийомів: холодної обробки,
кування, карбування та просікання. Типологічно предмет належить до ажурних
накладок opus interasile, які у пшеворській культурі з’являються в останні
десятиліття до н. е.
Накладки такого типу є розвитком кельтського стилю угорських мечів,
що відомий насамперед за піхвами, прикрашеними рослинним орнаментом1.
Я. Філіпп відносив появу накладок opus interasile до зони кельто-германських
контактів2, однак нині відомо, що аналогічні предмети вперше з’являються в
латенській зоні й проникають до пшеворської культури під кельтським
впливом. Знахідки, матеріалом для виготовлення яких слугували срібло або
бронза, уважають кельтськими імпортами, залізні – продукцією місцевих
майстрів, які «практикувалися в кельтських майстернях і засвоїли їхні технічні
навички, стиль та естетику»3. Кожні декоровані піхви меча становили
ексклюзивний предмет, покликаний не тільки відображати високий соціальний
статус власника, але й виконувати певну релігійно-ідеологічну функцію.
Виготовлення таких піхов вимагало від майстра найвищого рівня кваліфікації, й
цілком слушно припускають, що у кельтів виробництвом цих предметів
займалася окрема категорія ремісників4.
На відміну від аналогічних предметів, гринівську декоративну накладку
прикрашає складна багатофігурна композиція5. Єдину типологічну паралель
становить накладка піхов меча з поховання 1846/5 у Міхово (Словенія),
1

Szabo M. L’expansion Celte et l’armament décoré // MEFRA. – 1996. – Vol. 108. – P. 522-553
Filip J. Op. cit. – S. 164-165, obr. 96.
3
Czarnecka K. Germanic weaponry... – P. 292-293
4
Pleiner R. Op. cit. – P. 67-68.
5
Іконографії гринівської накладки в контексті розвитку пізньолатенського мистецтва автор
присвятив низку статей, див.: Казакевич Г. Балканский поход бастарнов 29 г. до н. э. и одно
погребение пшеворской культуры Верхнего Поднестровья // Stratum plus. – 2010. – № 4. – C.
131-136; Kazakevich G. The Late La Tène Decorated Scabbard from the Upper Dniester Area: a
Far Relative of the Gundestrup Cauldron? // Dimensions and Categories of Celticity: Studies in
Literature and Culture. Studia Celto-Slavica 5 / Eds. Fomin, M., Jarniewicz, J., Stalmaszczyk, P. –
Łódź, 2010. – P. 171-179.
2
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датованого за провінційно-римською керамікою епохою Тиберія1. Гринівське
поховання за фібулою А67 датоване 20-ми – 40-ми рр. I ст. н. е.2 Деякі риси
обряду, за яким було здійснене поховання у Гриневі, вказують на зв’язки з
пограниччям пшеворської та вельбарської культур3.
Переважна більшість піхов opus interasile прикрашена порівняно
простим геометричним орнаментом, водночас гринівську накладку відрізняє
багатий декор у вигляді антропозооморфних зображень. У центрі
багатофігурної композиції – чоловіча та жіноча постаті, що обіймаються
стоячи. Зверху й знизу до них примикають інші персонажі: хижий звір – вовк
або, можливо, собака, що тримає спійманого птаха, грифон, певна травоїдна
тварина, яка схилилася над стеблом із листком, а також вершник на коні зі
списом або дротиком та невеликим круглим щитом. Два нижні яруси
зображення прикрашені рослинними елементами – стеблинами з листям
трикутної форми. Варто наголосити, що в європейському мистецтві залізної
доби звичай прикрашати піхви мечів подібними композиціями є вкрай
рідкісним. Чи не єдиний приклад піхов, прикрашених у подібний спосіб,
походить із гальштатського поховання № 994 другої половини V ст. до н. е.,
хоча там фігури воїнів не вирізані, а вигравірувані на бронзовій поверхні
предмету4.
Помічено, що всі зображення на накладці з Гриніва підпорядковані
одній сюжетній лінії. Д. Козак та Р. Орлов небезпідставно вбачають у цій
пам’ятці космологічну композицію5. На їхню думку, центральним мотивом
усієї композиції є священний шлюб героя-першопредка з земною богинею,
висвітлений у середньому ярусі обкладки. Він же, герой-першопредок,
зображений в образі вершника в нижньому ярусі композиції. Центральним
мотивом твору є боротьба героя з силами хаосу заради впорядкування Всесвіту,
звільнення життєдайних сил землі та плодючості худоби. Така схема
реконструкції не викликає принципових заперечень, хоча пізніший висновок
Д. Козака, згідно з яким зображення гринівської накладки відображають

1

Guštin M. Zu einigen Figuralmotiven im Gebiet der Taurisker // Studien zur Lebenswelt der
Eisenzeit. RGA-E Band 40. Seiten. – Berlin, New York, 2006. – P. 123, Abb. 4.
2
Козак Д. Венеди. – С. 43.
3
Щукин М. Готский путь. – С. 67-68.
4
Barth F. E. Hallstatt et les mines de sel gemme // Les Celtes / Ed. S. Moscati. – Paris:
EDDL, 2001. – P. 166.
5
Козак Д., Орлов Р. Пам’ятка стародавньої міфології // Народна творчість та етнографія. –
1980. – №1. – С. 104-105.
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«міфологічний сюжет про походження та історію верхньодністровського
племені»1 підтримати важко.
Антропозооморфний декор гринівської накладки є унікальним, хоча
окремі його елементи мають паралелі у витворах мистецтва елліністичної доби.
Так, відносно добре впізнаваним є зображення вершника в секції Е, близьке до
стилю фракійських срібних пластин. Дуже схожий «фракійський вершник»
представлений на відомій пластині з Летниці (Болгарія) IV ст. до н. е.2. Сцену в
секції А, де хижий звір схопив птаха зі складеними крилами відтворює фалар
східноєвропейського або центральноазіатського походження зі скарбу з о. Сарк
у Ла-Манші, який датується першою половиною І ст. до н. е.3. У свою чергу,
зображення орлиноголових грифонів, які майже до деталей збігаються з
гринівськими, можна знайти на срібних пластинах С6572 й C6573 знаменитого
ритуального котла з Гундеструп у Данії. На них грифони, разом із іншими
фантастичними та реальними тваринами, оточують чоловіче та жіноче
божества з явними солярними атрибутами у вигляді колес зі спицями.
Найближчі паралелі людських фігур із гринівської накладки також
знаходимо на гундеструпському котлі. Їх поєднує характерний стиль,
пропорції, а також костюми персонажів, найбільш явний елемент яких –
короткі, до колін, штани. Цікаво, що на гринівській накладці жіноча фігура з
довгим заплетеним у косу волоссям також вдягнена у штани, що трапляється
дуже рідко в мистецьких традиціях Давньої Європи. В античному мистецтві
така особливість зрідка притаманна зображенням образу жінки-воїна. Саме так
зображена, зокрема, амазонка, яка б’ється з Гераклом на аттичній
червонофігурній гідрії другої половини VI ст. до н. е.4. На котлі з Гундеструпа
ті жіночі персонажі, які зображені на повний зріст, вдягнені у довгі сукні.
Проте, на круглій пластині, яка прикрашає дно котла (С6563), саме в короткі
штани вдягнена жіноча фігура з косою та чітко окресленими грудьми, яка з
мечем бореться проти гігантського бика. Зазначимо також, що на
гундеструпському котлі й на гринівській накладці наявні ті самі рослинні
елементи – листя підтрикутної форми на довгих стеблах.
Гундеструпський котел, до іконографії якого близьке зображення з
гринівської накладки, є без перебільшення унікальною пам’яткою

1

Козак Д. Венеди. – C. 199
Cunliffe B. The Ancient Celts. – P. 169, fig. 141
3
Allen D. The Sark Hoard //Archaeologia. – 1971. – №103. – P. 1-31.
4
Beazley J. D. Attic Black-Figure Vase-Painters. – Oxford: Clarendon Press, 1956. – 360.3
2
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пізньолатенського мистецтва1. Котел, знайдений 28 травня 1891 р. в болоті
Ревемьозе (Rævemose), неподалік від селища Гундеструп у Ютландії, насправді
становить набір срібних декоративних пластин загальною вагою майже 9 кг.
Збереглося 13 пластин – 7 квадратних із зовнішньої сторони, 5 прямокутних із
внутрішньої, а також одна невелика кругла пластинка, розміщена на дні
посудини2. Кожна з пластин становить завершену композицію, змальовуючи
передовсім погруддя богів та богинь, зокрема, богиню в космологічній позі,
бога з оленячими рогами, який сидить в оточенні звірів зі схрещеними ногами в
«позі Будди», сцену тавромахії, військо на марші тощо.
Пам’ятка з Гундеструпа породила численні спекуляції на тему
реконструкції кельтської міфології, а також утвердилася як один з найбільш
упізнаваних символів «кельтської цивілізації» й «кельтського мистецтва» в
популярній культурі. При цьому сама пам’ятка була знайдена далеко від
основного ареалу перебування власне кельтів. Підставою для віднесення
гундеструпського котла до витворів кельтського мистецтва є близькість
окремих елементів іконографії котла до реалій кельтської археології. Ідеться,
зокрема, про численні зображення торквесів, елементів озброєння воїнів,
досить близьких знахідкам латенського часу, бойових труб-карниксів,
аналогічних тим, що відомі з галльського монетного карбування і т. д. Однак
точне визначення місця і часу виготовлення котла досі залишається
дискусійним.
За однією з версій, яку обстоюють такі авторитетні дослідники як
Терренс Пауелл3 і Флеммінг Каул4, гундеструпський котел був виготовлений в
одному з кельто-іллірійських або кельто-фракійських осередків Подунав’я. Ця
гіпотеза ґрунтується насамперед на стилістичній та технологічній близькості
котла до пам’яток фракійської торевтики, зокрема срібних пластин IV-III ст. до
н. е. з Летниці, а також срібних фаларів східноєвропейського походження I ст.
до н. е. На користь балканського походження Гундеструпского котла свідчить
також істотний вплив елліністичного мистецтва і релігійних уявлень на його
1

Klindt-Jensen O. The Gundestrup Bowl – a Reassessment // Antiquity. – 1959. – Vol. 33. –
P. 161-169.
2
Taylor T. The Gundestrup Cauldron // Scientific American. – 1992. – № 266(3) – P. 66-71.
3
Powell T. G. E. From Urartu to Gundestrup: the Agency of Thracian Metal-Work /Eds. European
Community in Later Prehistory Boardman /Eds. J., Brown, M. A., & T. G. E. Powell. – London,
N.J., 1971. – P. 181-210.
4
Kaul F. The Gundestrup Cauldron and the Periphery of Hellеnistic World / Centre and Periphery
in the Hellenistic World, Studies in Hellinistic Civilization /Eds. Bilde P., Engberg-Pedersen T.,
Hannestad L., Zahle J. & K. Randsborg. –Aarhus, 1993. – P. 39-52.
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іконографію1. Появу котла в Ютландії Ф. Каул пояснює перебуванням кімврів у
землях скордисків, які були відомі своєю майстерністю у виготовленні виробів
зі срібла2. Ареал кимврів локалізовано в Ютландії, тобто саме там, де була
знайдена розглядана пам’ятка.
Незважаючи на свою привабливість, південно-східна версія походження
гундеструпського котла має низку істотних слабких місць. Зокрема, тип
посудини, до якого належить котел, зовсім не відомий у балканопричорноморському ареалі. Г. Олмстед, на думку якого гундеструпський котел
був привезений з Північно-Західної Галлії, відносить пам’ятку до типу
«циліндричного, зі сферичною основою котла, посиленого зверху ромбоїдною
залізною смугою, до якої кріпили бронзові або срібні боковини» 3. Котли
згаданого типу відомі виключно на заході кельтського ареалу, на території
сучасної Франції та Швейцарії. У Галлії відомі якщо не стилістично, то
принаймні типологічно подібні ритуальні посудини, зокрема Ліонська чаша,
«календарні вази» і т. д. Г. Олмстед наводить також численні аналогії
зображень гундеструпського котла серед творів галльської іконографії.
Аргументи на користь західного походження гундеструпского котла
надало також нещодавнє дослідження пам’ятки, проведене із застосуванням
низки методів природничих наук. Серед іншого, це дослідження показало, що в
процесі виготовлення котла могла бути використана срібна руда з Північної
Франції чи Західної Німеччини, а також корнське олово4. Радіовуглецеве
датування слідів воску, що використаного в процесі виробництва пластин
гундеструпского котла, виявило, що найбільш ймовірним часом його
виготовлення можна вважати рубіж ер або, швидше за все, І ст. н. е.5
Якщо зіставити аргументи південно-східної і північно-західної версій
походження Гундеструпського котла, стає зрозумілим, що вони швидше
доповнюють одна одну. Гундеструпський котел із усією очевидністю можна

1
Михайлова Т. Античные образы на котле из Ютландии: мифические животные –
поливалентность и/или пустота символа // Классика и не только. Orientalia et classica. Труды
Института восточных культур и античности.– 2010. – Вып. ХХХІІІ. – С. 325-337.
2
Kaul F., Martens J. Southeast European Influences in the Early Iron Age of Southern Scandinavia.
Gundestrup and the Cimbri // AA. –1995. – Vol. 66. – P. 111-161.
3
Olmsted G. Celtic art in transition during the first century BC. An examination of the creations of
mint masters and metal smith, and an analysis of stylistic development during the phase between La
Tène and provincial Roman. – Budapest: Archaeolingua, 2001. – P. 124.
4
Nielsen S. et al. The Gundestrup Сauldron. New Scientific and Technical Investigations // AA. –
2005. – Vol. 76. – P. 35, 38.
5
Ibid. – P. 53-54, 57, fig. 36.
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назвати синкретичною пам’яткою, в якій поєдналися традиції південного сходу
й північного заходу європейського Барбарикуму.
Місце його виготовлення слід шукати там, де обидві традиції могли
зустрітися. Сталося це, імовірно, не так далеко від боліт Хіммерланда, у яких
котел було виявлено. Звернімо увагу на той факт, що гундеструпський котел є
не єдиною ритуальною посудиною, яка була знайдена в цьому регіоні Європи.
Ідеться, зокрема, про бронзовий казан, виявлений у болоті Іллемьозе поблизу
Рінкебю (о-в Фюн, Данія), прикрашений зображеннями голів бика й божества з
торквесом на шиї. Знахідки котлів із Гундеструпу та Рінкебю перегукуються із
повідомленням Страбона про виняткове значення ритуального казана у
релігійних уявленнях кімврів. Один зі своїх ритуальних котлів кімври нібито
піднесли як дарунок Августу (Strabo VII. 2. 1). Таким чином, складається
враження, що творці Гундеструпського котла враховували смаки й потреби
саме тих людей, які з якоюсь метою сховали його або принесли в жертву.
Відомо, що в останні століття до н. е. землі Ютландії, Південної
Скандинавії, балтійського узбережжя сучасних Німеччини та Польщі
перебували під сильним упливом латенських художніх і технологічних
традицій. Проникнення сюди культурного впливу з довколишніх
західнокельтських земель Галлії та Бельгіки легко пояснити. Гринівська
накладка до певної міри пояснює появу східноєвропейських та балканських
мотивів у художньому стилі гундеструпського котла. Ф. Каул, який вважає, що
котел опинився на теренах Данії внаслідок походів кімврів, зауважує також, що
він міг бути вивезений з Фракії бастарнами у 29 р. до н. е., а згодом унаслідок
обміну потрапити до Ютландії. Саме цей останній шлях є найбільш вірогідним
для вирішення питання про походження накладки з пшеворського поховання у
Верхньому Подністров’ї. Прямі паралелі між двома унікальними пам’ятками
пізньолатенського мистецтва є додатковим аргументом на користь існування в
пізньолатенський час комунікаційного маршруту, який сполучав Чорне і
Балтійське море і відігравав вкрай важливу роль в обміні населенням,
престижними товарами та ідеями у Східній Європі.

4.2.4 Щити-фіреї у боспорській іконографії

Завершуючи огляд латенських імпортів на землях на схід від Карпат,
неможливо оминути увагою й категорію знахідок, яка безпосередньо не
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пов’язана з кельтським ремісничим виробництвом, але може розглядати як
свідчення перебування кельтів у Східній Європі. Ідеться про елліністичні
зображення овальних щитів (або воїнів зі щитами), які в античному світі
виступали традиційним іконографічним маркером для позначення кельтських
воїнів. У Північному Причорномор’ї зображення овального щита зустрічається
на (1) фресці зі святилища в Німфеї, яка відтворює бойовий корабель1; (2)
мідних монетах боспорського царя Левкона ІІ2; (3) теракотових статуетках
воїнів та Еротів із Пантікапея та прилеглих поселень3, на надгробних стелах4
тощо.
Упродовж тривалого часу у багатьох працях зображення овальних щитів
беззастережно пов’язували з кельтами5. Нині ця точка зору піддана критиці,
насамперед на підставі того, що ще до кельтського вторгнення до Греції й
масового поширення кельтських найманців у елліністичних арміях, овальний
щит-фірей вже використовували некельтські народи6. На підтвердження цієї
думки наводять зображення з надгробку Менаса у Віфінії 281 р. до н. е., а
також фреска з Казанликської гробниці у Фракії (рубіж IV-III ст. до н. е.)7.
Однак дата надгробка Менаса залишається дискусійною, й у новітніх
дослідженнях її все частіше відносять до значно пізнішого часу, зокрема до
кінця ІІІ або навіть середини ІІ ст. до н. е.8. Водночас, думку про належність
зображень щитів на стінах Казанликської гробниці9 саме до типу овального
1

Грач Н. Открытие нового исторического источника в Нимфее (предварительное
сообщение) // ВДИ. – 1984. – № 1. – С. 81-84; Vinogradov Ju. Der staatbesuch der “Isis” im
Bosporos // Ancient civilizations from Scythia to Siberia. – 1999. – Vol. 5. № 4. – P. 273-301;
Nowicka M. Quelques remarques sur l’ “Isis” de Nymphaion // Archeologia. 1999 [2000]. – T. 50. –
P. 67-72.
2
Treister M. The Celts in the North Pontic Area: a Reassessment // Antiquity. – 1993. – Vol. 67.
№ 257. – P. 790-791.
3
Пругло В. Позднеэллинистические боспорские терракоты, изображающие воинов //
Культура античного мира. – М., 1966. – С. 205-213.
4
Толстиков В. Надгробие воина с Ахтанизовского лимана // ВДИ. – 1976. – №1. – С. 80-90.
5
Клейман И. Изображение воина на фрагменте рельефа из Тиры // Новые исследования по
археологии Северного Причерноморья /Отв. ред. Т.Л. Самойлова. – К., 1987. – С. 46-52.
6
Зокрема, в Італії щити овальної форми відомі вже з VIII ст. до н. е. Див.: Eichberg M.
Scutum. Die Entwicklung einer italisch-etruskischen Schieldform von den Anfängen bis zur Zeit
Caesars. – Frankfurt am Mein, Bern, New York, Paris, 1987. – S. 175-177, Bg. 1.
7
Фролова Н. Об изображении щита и меча на одном типе монет боспорского царя Левкона II
(вторая половина ІІІ в. до н.э.) // Проблемы истории, филологии, культуры.– 1999. –
Вып. VII. – С. 312; Gunby J. Oval Shield Representations on the Black Sea Littoral // Oxford
journal of archaeology. – 2002. – Vol. 19(4). – P. 363.
8
Див.: Габелко О. История Вифинского царства. – СПб.: ИЦ «Гуманитарная академия»,
2005. – С. 160-161.
9
Домарадски М. Зазнач. праця. – Обр. 32.
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фірея поділяють далеко не всі дослідники1. З огляду на це, питання генези
боспорської іконографії овального щита потребує детального розгляду в
контексті нашого дослідження.
Найбільш раннім з відомих вважають зображення щитів на фресці зі
святилища в Німфеї, яке було зруйноване землетрусом у середині ІІІ ст. до н. е.
На підставі графіті ІƩІƩ припускають, що пам’ятка відтворює єгипетський
бойовий корабель «Ісіда», який привіз на Боспор посольство Птолемеїв. Щити
у згаданому випадку могли символізувати кельтських найманців, які у Єгипті
були чимось на зразок царської гвардії. Водночас, існують й інші пояснення
появи овальних щитів на борту корабля2. Імовірно, що саме впливом
птолемеєвського в Єгипту пояснюється поширення на Боспорі статуеток воїнів
та Еротів з овальними щитами, які датуються у межах ІІ-І ст. до н. е. Статуетки
воїнів із овальними щитами були розповсюджені в країнах Середземномор’я
елліністичного періоду3. Серед них широко представлені типові зображення
воїнів із характерними кельтськими рисами: героїчною оголеністю, довгими
вусами тощо. Найближчу аналогію деяким боспорським статуеткам становить
фігурка кельтського найманця з Єгипту, появу якої Б. Канліфф пов’язує з
подіями сирійсько-єгипетської війни 219-217 рр. до н. е.4. Відомо, що Боспор
підтримував тісні зв’язки з державою Птолемеїв. Вони виявилися, зокрема, в
імпорті великої кількості предметів елліністичного єгипетського мистецтва5,
серед яких могли бути й прототипи боспорських теракот зі щитами.
Значний науковий інтерес викликає питання походження мідних монет
Левкона ІІ із зображенням овального щита на реверсі й меча на аверсі. Оскільки
період правління Левкона ІІ точно не встановлений, відповідно монети могли
1

Так, на думку К. Веббера, на стінах Казанликської гробниці зображені пласкі плетені щити,
овальна форма яких могла бути запозичена в іллірійців: Webber C. Odrysian cavalry arms,
equipment and tactics // Early symbolic systems for communication in Southeast Europe / Ed. L.
Nikolova. – Oxford, 2003. – P. 544.
2
Höckmann O. Naval and Other Graffity from Nymphaion // Ancient civilizations from Scythia to
Siberia. – 1999. – Vol. 5. № 4. – P. 318-319.
3
Bieńkowski P. Les Celtes dans les arts mineurs Greco-Romaine. – Cracovie: Imprimerie de l’Univ.
des Jagellons, 1928. – 249 p.
4
Cunliffe B. The Ancient Celts. – P. 181.
5
Трейстер М. Боспор и Египет в ІІІ в. до н.э. // ВДИ. – 1985. – № 1. – С. 128-139; Avram A.
Antiochos II Théos, Ptolémée II Philadelphe et la Mer Noir // CRAI. – 2003. – Julliet-Octobre. –
P. 1180–1213; Archibald Z.H. Contacts between the Ptolemaic Kingdom and the Black Sea in the
Early Hellenistic Period // The Black Sea in Antiquity. Regional and Interregional Economic
Exchanges. Black Sea Studies. 6. Ed. by V. Gabrielsen and J. Lund. – Aarhus, 2007. – P. 253–271;
Ладынин И. Еще раз о перстнях «Птолемеевского типа» из Северного Причерноморья: к
возможной интерпретации в свете внешней политики эллинистического Египта в III в. до н.э.
// Древности Боспора. – 2007. – Т. 11. – С. 235–252.
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з’явитися як у 240-220 рр., так і у 225-215 рр. до н. е.1. Припущення
М. Трейстера про те, що на аверсі монети було зображено кельтський меч із
антропоморфним руків’ям, було піддане критиці Н. Фроловою, яка вбачає на
боспорських монетах зображення скіфської зброї2. Водночас, останнім часом
були опубліковані зображення екземплярів дихалка Левкона ІІ з овальним
щитом та мечем, на аверсі яких чітко видно руків’я з кульками, характерне саме
для кельтських псевдоантропоморфних мечів.
У Середземномор’ї елліністичні мідні й бронзові монети з зображенням
овального щита пов’язані саме з кельтами. Так, на аверсі монети першої
половини ІІІ ст. до н. е. з Аріміна (латинська колонія у кельтських землях на
півночі Італії) зображення овального щита доповнене головою галла з
торквесом на шиї3. У Фракії відомі монети з зображенням овального щита, які
карбували від імені Кавара, царя кельтської держави Тиліс4. Для цих монет 213
р. до н. е. становить terminus ante quem. У Західному Причорномор’ї у другій
половині ІІІ ст. до н. е. монети з овальними щитами на реверсі карбувалися
грецькими містами Апрос та Месембрія, які перебували під протекторатом
кельтської держави у Фракії (див. підрозділ 3.2).
Ураховуючи давні тісні зв’язки Боспорської держави з Фракією, появу
монет Левкона ІІ зі щитами слід розглядати в колі цих аналогій. Нагадаємо, що
саме в передостаннє десятиліття ІІІ ст. до н. е. фракійські кельти виявляли
значну військово-політичну активність. У 219 р. до н. е. Кавар, монети якого
масово карбувалися у Фракії, виступив посередником у врегулюванні
конфлікту між Візантієм та Родосом з одного боку й Віфінією з другого. Раніше
війна між цими державами призвела до блокування торговельного
судноплавства у Чорноморських протоках, що мало зачепити інтереси Боспора.
У цей саме час кельти-егосаги переправляються з Фракії до Малої Азії як
найманці Пергаму.
Цілком імовірно, що монети Левкона ІІ з зображеннями кельтської зброї
вказують на певні зв’язки між Боспором та кельто-фракійськими політичними
центрами, які могли бути встановлені в цей час. Знайти свій вияв ці зв’язки

1

Анохин В. История Боспора Киммерийского. – К.: Одигитрия, 1999. – С. 87-88.
Фролова Н. Зазнач. праця. – С. 314-315.
3
Balbi de Caro S. L’aes grave à tête de Gauloise // Les Celtes / Ed. S. Moscati. – Paris:
EDDL, 2001. – P. 290.
4
Dimitrov K. Celts, Greeks and Thracians in Thrace during the third century BC. Interactions in
history and culture // In Search of Celtic Tylis in Thrace (III C BC) / Ed. by L.F. Vagalinski. –
Sofia, 2010. – Fig. 5-8.6.
2
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могли як у діях Кавара в інтересах Боспорського царства, так і в постачанні
кельтських найманців на службу боспорської династії.
Отже, свідчення присутності латенських знахідок кельтського
походження на землях на схід від Карпат відображають багатогранні контакти
населення згаданого регіону з кельтами, які були як опосередкованими, так і
безпосередніми. Згадані греко-римськими авторами етноніми й топоніми
кельтського походження на теренах сучасних Польщі та Західної України
засвідчують, що певні кельтомовні групи могли перебувати у складі носіїв
латенізованих культур. Починаючи з ІІІ ст. до н. е. відбувалося проникнення до
Східної Європи т. зв. «кельтських імпортів» у вигляді соціально престижних
предметів озброєння та прикрас. Оскільки існування налагодженого механізму
стабільного торговельного обміну між ареалом латенської культури та землями
на схід від Карпат є сумнівним, появу цих предметів можна пояснити
мікроміграціями військових загонів, жінок, задіяних у матримоніальних
зв’язках, а також ремісників, які на місці організовували виробництво
предметів у латенському стилі.
Більшість класичних латенських виробів, а також деякі нумізматичні й
іконографічні пам’ятки на території України мають найближчі (а подекуди й
ексклюзивні) аналогії серед пам’яток Фракії періоду LT B2/C1, пов’язаних із
кельтською присутністю. Їхня поява синхронізується з датою ольвійського
Декрету на честь Протогена, у якому згадується палатська загроза, а також
зростанням військово-політичної активності кельтського царства Кавара у
Фракії. Імовірно, усі ці події та явища були взаємопов’язані. У
пізньолатенський час кельтські імпорти надходять до Східної Європи
переважно з Подунав’я. У цей час територія між Дністром та Дніпром відіграє
значну роль в обміні населенням, технологіями та ідеями між Балканами та
Північною Європою.

204

РОЗДІЛ 5
ПРОБЛЕМА КОНТАКТІВ КЕЛЬТІВ І СЛОВ’ЯН

5.1 Кельто-слов’янські паралелі в мові та культурі

На рубежі ер у межах ареалу латенізованих культур відбувалися тісні
контакти між носіями кельтських і германських мов, наслідком яких стало
засвоєння останніми цілої низки кельтських за походженням термінів.
Зокрема, лінгвісти давно звернули увагу на кельтське коріння значної частини
лексики, пов’язаної з війсково-адміністративними, економічними та
релігійними функціями, у германських мовах. Кельтські етимології мають
німецьке Reich ‘держава, імперія’ (готськ. reiks ‘король’), Amt ‘управління’,
Bann ‘порядок’, Frei ‘вільний’, Geisel ‘заручник’, Erbe ‘спадок’, Werth
‘цінність’, Weih ‘священний’, Magus ‘раб’ (готськ.), Wini ‘дружина’ (давн. верх.
нім.), Hathu ‘битва’ (давн. нім.), Sieg ‘перемога’ тощо1.
У той самий час, у регіоні між Віслою та Дніпром кельто-германські
групи вступали в узаємодію з місцевим населенням, у якому більшість
дослідників убачає предків слов’янських племен епохи пізньої античності та
раннього середньовіччя. Природно постає питання, яким чином можливі
контакти з кельтами вплинули на формування етнокультури народів
слов’янської мовної групи2. Відомості мовознавства демонструють, що у
слов’янських мовах наявні кельтські запозичення, однак більшість із них є
результатом потрапляння засвоєння англійських, французьких та німецьких
слів кельтського походження в новий та новітній час3. Водночас, існують і
свідчення, які підтверджують значно більш давні й безпосередні контакти між
кельтським та слов’янським масивами.
1

Rolleston T. W. Op. cit. – P. 29-31; Powell T. G. E. Celtowie. – P. 194-195.
Див.: Казакевич Г. Слов’яни й кельти: у пошуках історичного контексту мовних контактів //
Київська старовина. – 2012. – №2. – С. 3-14.
3
Stalmaszczyk P. From ‘ambasador’ to ‘whisky’: Celtic elements in Polish vocabulary //
Dimensions and categories of Celticity. Studies in Languages. Studia Celto-Slavica 4. – Łódź,
2010. – P. 125-131.
2
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Навколо питання щодо часу, обставин та характеру кельто-слов’янких
контактів вже давно точиться наукова дискусія. Одним із перших, хто здійснив
постановку проблеми, був академік Олексій Шахматов (1864-1920). Понад сто
років тому на сторінках авторитетного європейського славістичного журналу
він опублікував статтю, присвячену кельто-слов’янським мовним зв’язкам1.
Тема, яку підняв О. Шахматов, була на той час цілком новою й не розробленою,
що викликало досить стриману й навіть скептичну реакцію наукової
громадськості. Тим не менш, упродовж наступних ста років до вивчення
кельто-слов’янських мовних зв’язків звернулася ціла низка лінгвістів2. У 2005
році було засноване наукове товариство Societas Celto-Slavica, яке об’єднує
переважно кельтологів зі слов’янських країн. Під час коллоквіумів, які вже
відбулися в Ірландії, Росії, Хорватії, Польщі та Чехії, неодноразово підіймалася
проблематика етнокультурних зв’язків кельтських та слов’янських народів.
Слід зазначити, що можливості дослідження кельто-слов’янських
етнокультурних контактів істотно обмежені двома обставинами. По-перше, між
сходженням з історичної арени кельтських народів, які були підкорені
римлянами, даками та германцями на рубежі ер, та появою перших достовірних
згадок про слов’ян у писемних джерелах знаходиться майже півтисячолітня
хронологічна лакуна. До середини І тис. н. е. праслов’яни відомі тільки за
археологічними матеріалами, які не мають однозначної етнічної інтерпретації.
По-друге, украй мало інформації зберіглося про кельтські мови та діалекти, які
принаймні до рубежу н. е. були поширені в Центральній та Східній Європі,
тобто в тих регіонах, де могли розгортатися контакти між кельтами та
праслов’янами. Ці обставини роблять гіпотетичною практично будь-яку спробу
виявлення кельто-слов’янських зв’язків. Тим не менше, свідчення мовознавства
дають підстави вважати, що такі зв’язки все ж таки мали місце в минулому.
1
Schachmatov A. Zu den ältesten slavisch-keltischen Beziehungen // Archiv für slavische
Philologie. – 1912. – Bd. 33. – S. 85-99. У багатьох наукових працях рік видання даної
публікації О. О. Шахматова вказано як 1911, хоча на обкладинці 33-го тому Архіву
слов’янської філології, у якому було вміщено статтю, зазначено 1912 рік.
2
Див., наприклад: Pokorny J. Zur Urgeschichte der Kelten und Illyrier. Sonderdruck aus
Zeitschrift für celtische Philologie. – Halle, 1938. – 181 p.; Stalmaszczyk P., Witczak K. T. CeltoSlavic language language connections: new evidence for Celtic lexical influence upon Proto-Slavic
// Linguistica Baltica. – 1995. – Vol. 4. – P. 225-232; Falileyev A. Celto-Slavica // Zeitschrift für
celtische Philologie. – 1999-2000. – Bd. 51. – P. 1-3; Його ж. Celto-Slavica II // Zeitschrift für
celtische Philologie. – 2001-2002. – Bd. 52. – P. 121-124; Parallels between Celtic and Slavic.
Studia Celto-Slavica 1 /Mac Mathúna S., Fomin M. eds. – Coleraine, 2005. – 334 p.; Тищенко К.,
Казакевич Г. Відродження кельто-слов’янської концепції Олексія Шахматова: нові факти
мови й історії // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2013. – Вип. 59. –
C. 143-154.
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Перші кельтські етимології праслов’янських слів було запропоновано
О. Шахматовим у згаданій вище статті. У цілому він наводить 32 етимології,
зокрема: bojarinъ ‘боярин’ (д.-ірл. boaire, ‘вільний власник худоби’); braga
‘брага’ (ірл. brach, broich ‘солод’; валл. brag ‘солод’); bykъ ‘бик’ (кельт. *buokkȏ
‘корова’); *čekrižiti ‘чекрижити’ (кельт. ko- й krīgâ ‘межа’); čętъxulъ
‘протоспафарій, високопоставлений сановник’ (кельт. kentu-); čigotъ ‘спафарій,
сановник’ (кельт. діал. *kīgotos ‘м’ясник’); drogi ‘дроги’ (ірл. droch ‘колесо’);
jakъ ‘міцний, здоровий’ (кельт. jakkos ‘здоровий, міцний’); jabłъko ‘яблуко’
(кельт. aballos ‘яблуко’); kłasti ‘класти’ (кельт. kladȏ ‘вдаряю’); klĕtъ ‘кліть’
(кельт. kleito-; ірл. сlíath ‘плетена огорожа, решітка’); kobъ ‘гадання, добре
знамення’ (кельт. kobo- ‘перемога’); kotъcъ ‘маленька хата’ (ірл. coit ‘хата’);
kostr- ‘костер’ (ірл. cass ‘волосся, яке в’ється’); kъrgъ ‘корма’ (ірл. curach
‘корабель’); košula ‘сорочка’ (д.-ірл. cassal ‘верхній одяг’); łuda, łudítъ ‘лудити’
(кельт. loudiâ; ірл. luaide ‘лудити’); lęda ‘необроблена земля’ (кельт. landâ
‘вільний простір’); lĕto ‘рік’ (кельт. lētos ‘свято, святоковий день’); lĕska
‘ліщина’ (кельт. vleskâ ‘прут’); mogǫ ‘могутній’ (Mogons, галльський теонім);
otъcъ ‘батько, отець’ (ірл. aithech ‘чоловік’); słūga ‘слуга’ (ірл. slóg, slúag ‘загін,
військо’); skokъ ‘скакати’ (кельт. skak- ‘скакати’); snad- ‘снасть’ (кельт. snadȏ
‘покрій’); ščītъ ‘щит’ (кельт. skeitos ‘щит’); tatъ ‘тать, злодій’ (кельт. tâtis
‘злодій’); tĕsto ‘тісто’ (кельт. taisto ‘тісто’); tъłkъ ‘говір’ (кельт. tlukȏr ‘говорю’);
vałъ ‘вал, огорожа’ (кельт. vâlo, ірл. fál ‘вал, стіна’); vłatъ ‘влада’ (галл. vlatos
‘пан (частка в антропонімах)’, д.-ірл. flaith ‘володар’).
Нині вважають, що фонетична схожість більшості згаданих кельтських
та праслов’янських слів є випадковою. Деякі терміни, на які звернув увагу О.
Шахматов, або належать до спільної індоєвропейської спадщини, або
потрапили до кельтських та слов’янських мов незалежним шляхом. Перевірку
часом витримали лише деякі з етимологій російського дослідника. Так,
В. Мартинов, а згодом П. Стальмашчик та К.Т. Вітчак підтримали ідею щодо
кельтського походження праслов’янського слова кліть1. Відомий фахівець з
кельтських мов В. Калигін, підходи якого відзначалися виваженістю та
обережністю, визнавав можливість запозичення з кельтських мов слів вал, літо
(від кельт. *lati- ‘день’) й тать2. К. Тищенко звертає увагу на близькість
слов’янського «слуга» кельтським формам, зокрема галльському етноніму
1

Мартынов В. Язык в пространстве и времени. К проблеме глоттогенеза славян. – М.: Наука,
1983. – С. 38-42; Stalmaszczyk P., Witczak K. T. Op. cit. – P. 231.
2
Kalygin V. The Celts and the Slavs: on K. H. Schmidt’s hypothesis on the Eastern origin of the
Celts // Parallels between Celtic and Slavic. Studia Celto-Slavica 1. – Coleraine, 2005. – P. 68.
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Catu-slugi1. Справді, впадає у вічі семантична близькість кельтського *slougo-s
‘воїни’ та середньовічного українського слова слуги, яке означало насамперед
військове служіння (пор.: особливі категорії руської шляхти – князі-слуги та
бояри-слуги).
Упродовж останніх десятиліть були запропоновані додаткові кельтські
етимології, які не потрапили до списку О. Шахматова. Зокрема, І. Нємєц
припустив, що кельтською за походженням може бути чеська назва
ковальського горна vyhen (прасл. *vygnь)2. Нагадаємо, що металургійне та
металообробне виробництво у носіїв латенізованих культур розвивалося саме
на створеній кельтами технологічній базі3. Відповідно, якщо у складі цих
культур був наявний слов’янський компонент, поява кельтської термінології у
слов’янських мовах виглядала б цілком логічною. Однак І. Нємєц вважає, що
інші важливі терміни металургійної та ковальської справи (праслов. *gъrnъ,
*moltъ, *kladivo) мають італійське походження. Швидше за все вони потрапили
до слов’янських мов з лексикону ремісників римських провінцій.
О. Трубачов першим намагався обґрунтувати науковий метод, за яким
можна виявити кельтські запозичення у праслов’янській лексиці. Він уважав,
що т. зв. кентумні елементи у слов’янських мовах, які належать до сатемної
групи, походять з кельтських мов. Для прикладу дослідник наводив слова кінь
та корова, що, на його думку, походять від кельтських kankos ‘кінь’ та carvos
‘олень’4. В. Мартинов наполягав на кельтському походженні таких
праслов’янських слів як bagno ‘багно, болото’ (пракельт. *bōgan ‘болото’), jama
‘яма’ (д.-ірл. úam ‘яма, печера’), br’uxo ‘брухо, живіт’ (кельт. *briuso, д.-ірл. brú
‘черево’), sadlo ‘сало’ (пракельт. *sald-, ірл. saill, sall ‘сало, солонина’), tragъ
‘крок’ (ірл. traig ‘нога, ступня, крок’), korsta ‘короста’ (кельт. *kars ‘шкіряна
хвороба’) й sĕta ‘скорбота’ (пракельт. saitu ‘страждання, праця’)5. В одній зі
своїх праць дослідник припустив, що слов’янське колтун ‘довге жорстке
волосся на голові у чоловіка’ походить від етноніма «кельти», адже відомо, що
кельти мили волосся вапняним розчином, від чого воно ставало жорстким та
1

Тищенко К. Кельтські етимології. І. Етнос (1) // Мовознавство. – 2003. – №4. – С. 4.
Nemec I. Nejstarsi ceske kovarske terminy // Listy filologicke. – 1984. – R. 107. №3. – S. 167.
Седов В. Славяне и кельты (по данным археологии) // История, культура, этнография и
фольклор славянских народов: IX Международный съезд славистов: Доклады советской
делегации. – М., 1983. – С. 99.
4
Трубачев О. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. –
М.: Наука, 1991. – С. 43; критику згаданої гіпотези див. у: Stalmaszczyk P., Witczak K. T. Op.
cit. – P. 225-226.
5
Мартынов В. Зазнач. праця. – С. 35-46; див. критичні зауваження В. Калигіна: Kalygin V.
Op. cit. – P. 68.
2
3
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настовбурченим1. Зазначимо, що з історико-етнологічної точки зору ця гіпотеза
не може бути прийнята, хоча б з огляду на те, що слово кельти було
насамперед грецьким історіографічним терміном.
Серед сучасних дослідників до теми можливих кельтських запозичень у
слов’янських мовах зверталися польські лінгвісти П. Стальмашчик та
К. Т. Вітчак, які запропонували критерії виявлення кельтських запозичень у
слов’янських мовах: «Характерною рисою всіх кельтських діалектів є втрата
індоєвропейського лабіального *p. Цей процес включає перехідний стан -h й
виявляється тільки в певних залишкових позиціях, наприклад перед *s й *t.
Втрата *p є тим процесом, який відрізняє кельтські мови, адже він не
зустрічається в жодній іншій кентумній мові. ... З метою ідентифікації
кельтських запозичень у праслов’янській мові необхідно, таким чином, виявити
слова, які б демонстрували втрату *p й, у той же час, збереження
індоєвропейських дорсо-палатальних приголосних (наприклад, *k, *g, *gh)»2.
На думку дослідників, цим критеріям відповідають такі праслов’янські слова як
*krovъ ‘покрівля’ (від кельт. *kra(w)os), *smrьkъ ‘смерека’ (від кельт. *smrikos)
*kъmotrъ ‘наставник, хрещений батько’ (від кельт. *komătros), а також деякі
інші.
Декілька кельтських етимологій запропоновано чеським дослідником
ностратичних мов В. Блажеком. Звертає на себе увагу його припущення щодо
кельтського походження слов’янського теоніма *Mokošь (від кельт. *Makasiā,
д.-ірл. Macha, богиня війни), який традиційно пов’язують із праслов’янським
*mok-, *mokrъ ‘мокрий, мокнути’3. Слід зазначити, що в уявленнях слов’янязичників Мокош асоціювалася з силами плодючості, але, водночас, могла
репрезентувати вороже до людей начало, що зближує її образ із ірландською
богинею. В. Блажек висловив також гіпотезу щодо можливого кельтського
походження низки інших слов’янських релігійних термінів та образів. Серед
них праслов’янське *rota ‘клятва’ (від галльськ. ratet ‘гарантує, обіцяє’, д.-ірл.
ráth), образ та ім’я напівлегендарного чеського героя Пшемисла (зіставляють з
персонажем валлійського епосу Пуйлом), а також східнослов’янського теоніма

1

Мартынов В. О кельто-славянских этноязыковых контактах // Этимология: 2003-2005. –
М., 2007. – С. 134.
2
Stalmaszczyk P., Witczak K. T. Op. cit. – P. 226.
3
Васильев М. Язычество восточных славян накануне крещения Руси: Религиозномифологическое взаимодействие с иранским миром. Языческая реформа князя Владимира. –
М.: Индрик, 1999. – С. 214; Иванов В., Топоров В. Мокошь // Мифологический словарь / Под
ред. Е. Мелетинского. – М., 1990. – С. 367.
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*Dažьbogь (ймовірно від кельт. *dago-dēuo ‘добрий бог’, д.-ірл. Дагда)1.
Викликає значний інтерес остання етимологія, адже епітетом ірландського
Дагди є «Батько всіх», тоді як Дажбог у слов’ян, імовірно, теж вважався
першопредком. Зокрема, у «Слові о полку Ігоревім» русичі названі
«Дажбожими онуками»2. Привертає увагу публікація В. Блажека стосовно
ймовірного кельтського походження праслов’янського *komonjь ‘кінь’ (звідти
давнє українське комонь) від кельт. *kammanios ‘кінь для їзди верхи’3. Слід
додати, що у балтських мовах, носії яких були тісно пов’язані з праслов’янами,
деякі конярські терміни також можуть мати кельтське походження4.
Не можна оминути увагою ще одну гіпотезу щодо локалізації кельтослов’янських етнокультурних контактів. Ще в середині ХІХ ст. була висловлена
думка, згідно з якою ці контакти були відображені в Повісті врем’яних літ, де
згадується про волохів, які захопили землі дунайських слов’ян: «...Од племені
таки Яфетова, постав народ слов’янський – так звані норики [в оригіналі вжито
нарци – Г. К.], які є слов’янами ... Коли ж волохи найшли на слов’ян на
дунайських, і осіли між них, і чинили їм насильство, то слов’яни ті,
прийшовши, сіли на Віслі ... [а інші], прийшовши, сіли по Дніпру»5. На думку
П. Шафарика, під літописними волохами слід розуміти кельтів6. Основним
аргументом на користь цього припущення є зв’язок етнонімів волохи та вольки.
Остання назва належала групі кельтських племен (Volcae), які зафікссовані
античними джерелами у долині р. Ербо в Іспанії, на півдні Галлії, у Моравії, під
час нападу кельтів на Грецію у 279 р. до н. е., а також у Малій Азії, куди кельти
потрапили після цього нападу. У германських мовах етнонім Volcae
перетворився на слово *Walhōz ‘чужі’, яким германці називали усіх іноземців.
Звідти походять назви валлійців у Британії, що самі себе називають «кімри»,
валлонів – франкомовних бельгійців, а також Walland – назва Франції в
середньовічних скандинавських джерелах. Це слово прижилося й серед слов’ян
1
Blažek V. Celto-Slavic parallels in mythology and sacral lexicon // Parallels between Celtic and
Slavic. Studia Celto-Slavica 1. – Coleraine, 2005. – P. 74-85.
2
Мосенкис Ю. Поэтическая реконструкция “Слова о полку Игореве” и летописная поэзия:
Мифология и шаманизм. Новые параллели. Темные места (Предварительное сообщение). –
К.: Издательский дом А+С, 2006. – С. 56-57.
3
Blažek V. Slavic *komonjь and its probable Celtic source // Dimensions and categories of
Celticity. Studies in Languages. Studia Celto-Slavica 4. – Łódź, 2010. – P. 11-15.
4
Stalmaszczyk P., Witczak K. T. On two Baltic-Celtic terms for ‘stallion’ // Poznańskie Studia
Bałtystyczne 1 /Marcinkiewicz J., Ostrowski N. eds. – Poznań, 2001. – P. 29-32.
5
Літопис руський /Пер. Л. Махновця. – К.: Дніпро, 1989. – С. 2.
6
Шафарик П. Славянские древности. Т. 1. Кн. 2. – М.: Университетская типография, 1847. –
С. 171-173.
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(згадаймо Валахію, застарілу назву Молдови, польську назву Італії – Włochy
тощо).
«Волоську» версію кельто-слов’янських контактів підтримали
О. Трубачов, В. Мартинов, К. Тищенко1 та деякі інші мовознавці. За версією
О. Трубачова, наведений вище літописний пасаж про волохів слід тлумачити
так. Літописні нарці – це Norici, кельтське плем’я, зафіксоване античними
письменниками на території сучасної Штирії та Каринтії. Вони напали на
слов’ян і зрештою витіснили їх із Подунав’я в бік Вісли та Дніпра. Слов’яни,
відступаючи, потягли за собою й кельтів, яких вони називали волохами, а
грецькі письменники – неврами. Етнонім неври, на думку О. Трубачова та
О. Стрижака, є кельтським за походженням (пор.: назву кельтського племені
Nervii у Північній Галлії, від якої походить гідронім Н’євр). О. Стрижак, який
спеціально досліджував етнонімію Геродотової Великої Скіфії, пішов іще далі,
виводячи з кельтських мов назву сусіднього племені – будинів (д.-брет. bodin
‘військо’)2. Геродот, повідомляє, що за землями неврів простягається
незаселена пустеля й нібито неври одного разу були змушені покинути свої
землі внаслідок небувалої навали змій. Далі він зазначає, що кожен невр
щороку перетворюється на вовка. Сам Геродот цим пліткам не вірив, хоча
вважав неврів чаклунами (Herod. IV. 105). На думку О. Трубачова, легенда про
перетворення неврів на вовків свідчить про їхній зв’язок із кельтами-вольками,
етнонім яких означає буквально «вовки»3.
Незважаючи на деякі інтригуючі моменти, гіпотеза щодо зв’язку
літописних волохів, геродотових неврів та кельтського племені вольків має
численні слабкі місця. По-перше, вона не дістає підтвердження на
археологічному матеріалі. Милоградська археологічна культура, з носіями якої
традиційно пов’язують неврів, справді зазнала впливу гальштатсько-латенських
старожитностей, однак характер цього впливу не дає підстав говорити про якісь
значні міграції кельтів з Подунав’я до Полісся. По-друге, Геродот описував
неврів у середині V ст. до н. е. й після нього ця етнічна група згадується лише у
пізньоримській художній літературі поза будь-яким хронологічним контекстом.
Кельти ж з’являються на Дунаї не раніше середини IV ст. до н. е., а перші
згадки про вольків датуються початком ІІІ ст. до н. е. По-третє, ще О.
Шахматов звернув увагу на те, що «в першоджерелі літопису йшлося тільки
1
Тищенко К. Мовні контакти... – С. 159-160; Його ж. Іншомовні топоніми України:
Етимологічний словник-посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – С. 16
2
Стрижак О. Кельти й Україна // Україна. Наука і культура. Щорічник. – 1989. – Вип. 23. –
С. 268.
3
Трубачев О. Зазнач. праця. – С. 41-45.
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про волохів, які зіткнулися з мадярами в кінці ІХ ст. після Р. Х.»1, тобто майже
через тисячу років після зникнення будь-яких кельтів з політичної карти
Балканського півострова. На думку О. Шахматова, «волохами» слов’яни
називали романські народи, а під літописними волохами слід розуміти армію
франків Карла Великого та італійські війська його сина Піпіна, які складалися з
ломбардів та аллеманів. Наприкінці VIII ст. вони зруйнували Аварський
каганат і підкорили дунайських слов’ян. Лише у другій половині IX ст. прихід
угорців призвів до «вигнання волохів». Як зазначає О. Шахматов, «нашестя
волохів на дунайських слов’ян, на думку укладача Сказання про слов’янську
грамоту, призвело до розселення слов’ян: насправді ж воно призвело до
політичного відокремлення слов’янських племен, до їхнього політичного
зростання, пов’язаного з поширенням на той час серед них уявлення про
королівську владу»2. Таку інтерпретацію літописного свідчення про волохів
можна вважати цілком обґрунтованою.
Навряд чи можна говорити й про якийсь зв’язок кельтів із волхвами –
жрецькою організацією слов’ян-язичників. Волхвів логічніше пов’язати з
індоєвропейським *gwel-/*wel- ‘бачити’. Ця форма часто зустрічається у
жрецькій термінології, зокрема, від неї походить назва однієї зі жрецьких
категорій ранньосередньовічної Ірландії (fili), а також ім’я впливової
германської віщунки І ст. н. е. Веледи3. Водночас, хоча назва волхвів із
кельтами, швидше за все, безпосередньо не пов’язана, не можна не відзначити
дивовижну типологічну подібність свідчень писемних джерел щодо жрецької
організації стародавніх кельтів та слов’ян. Для прикладу наведемо цитати
Гельмольда про жерців західних слов’ян, Ібн-Русте про давньоруських
знахарів, а також Діона Хризостома про кельтських друїдів:
«Король є у них [руянів або ранів – Г. К.] у меншій пошані ніж жрець.
Адже той пильно з’ясовує відповіді [божества] і тлумачить те, що пізнає у
гаданнях. Він від указівок гадання, а король і народ від його вказівок
залежать»4.
«У них [русів – Г. К.] є знахарі, вони панують над їхнім царем, ніби
господарі, вони наказують їм приносити у жертву творцеві те, що забажають з

1

Шахматов А. Волохи древней русской летописи // Известия Таврической ученой архивной
комиссии. – Симферополь, 1918. – № 54. – С. 239-240.
2
Там само.
3
Гюйонварх К.-Ж., Леру Ф. Зазнач. праця. – С. 186; Chadwick N. K. Op. cit. – P. 79-80.
4
Гельмольд. Славянская хроника / Пер. Л. Разумовской. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – С.
238.
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жінок, чоловіків, табунів коней; якщо накажуть знахарі, ніхто не може
запобігти виконанню їхнього наказу»1.
«І без них [друїдів – Г. К.] не було дозволено царям ані робити щось, ані
приймати будь-які рішення, так що насправді вони керували, царі ж, які сиділи
на золотих тронах і розкішно бенкетували у великих палацах, ставали
помічниками й виконавцями їхньої волі»2.
Функції та статус жрецьких прошарків кельтів та слов’ян справді мають
чимало спільних рис, хоча, швидше за все, ця спільність є все ж таки
типологічною, а не генетичною, адже доказів походження волхвів від
кельтських друїдів явно недостатньо.
Викладене, однак, не заперечує можливості запозичення праслов’янами
певних елементів кельтської духовної культури. Зокрема, привертає увагу
культовий центр, який діяв на горі Шленжа (718 м) неподалік від м. Вроцлав, а
також на прилеглих горах – Радуні (572 м) та Горі Костюшки (415 м). Верхів’я
цих гір були оточені огорожами овальної форми з кам’яних брил. На Шленжі
існувало природне водоймище, наповнюване дощовою водою, де були знайдені
численні бронзові вироби, а також лужицька, латенська й ранньосередньовічна
слов’янська кераміка. Найцікавішими об’єктами на території святилища були
п’ять монументальних кам’яних статуй (два «вепри», «монах», «гриб» та «дама
з рибою»), які мають паралелі серед витворів кельтського мистецтва. Важливим
є те, що святилище, яке почало функціонувати в латенський час, продовжували
використовувати до ХІ ст.3 В. Сєдов припускав також вплив кельтської
сакральної архітектури на храмове будівництво балтійських слов’ян4.
Контакти з кельтами, принаймні теоретично, мали вплинути на духовну
культуру слов’янського населення. Деякі цікаві кельто-слов’янські паралелі
справді можна знайти у фольклорі5. Здебільшого їх можна пояснити
генетичною спорідненістю обох традицій, тобто походженням зі спільного
індоєвропейського джерела, а можливо й впливом «мандрівних сюжетів» на
формування усної народної творчості європейських народів за середньовічної
та ранньомодерної доби. Проте, не виключено, що окремі кельтські мотиви
могли зберегтись у фольклорній традиції окремих регіонів, де упродовж
1

Заходер Б. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. – М.: Наука, 1967. – Т. 2:
Булгары, мадьяры, народы Севера, печенеги, русы, славяне. – С. 96.
2
Цит. за: Широкова Н. Кельтские друиды. – Л.: ЛГУ, 1984. – С. 31.
3
Orosz J. Z badań nad rzeźbą na górze Ślęzy k. Wrocławia // Biuletyn Historii Sztuki. – 1962. – №
3/4. – S. 344-359.
4
Седов В. Зазнач. праця. – С. 100.
5
Rosen-Przeworska J. Między baśnią a historią // Z Otchłani Wieków. – 1976. – № 2. – S. 85-93.
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тривалого часу кельти контактували із місцевим населенням та були
асимільовані ним.
Для прикладу розглянемо деякі сюжети історичних переказів
Закарпаття, які є нетиповими для українського фольклору в цілому1. Зокрема,
одним із найбільш самобутніх образів місцевої усної традиції є Поган-Дівча,
яка у переказах зображується як грізна жінка-правителька. Легенди про ПоганДівча досі побутують у селах Невицьке і Кам’яниця Ужгородського району
Закарпатської області.
Згідно з переказами, у Кам’яницькому замку жило непереможне Погандівча, яке «всіх царів звоювало», багато людей тримало в тюрмах і змушувало
місцевих мешканців, навіть вагітних жінок, тяжко працювати на будівництві
замку. Жінки повинні були приносити молоко, яйця та материнське молоко для
будівельного розчину. За провину людей били залізною палицею; повз замок
вони мали проходити навколішки й кланятися Поган-дівчаті. Неслухняних
Поган-дівча наздоганяла на коні й відрубувала їм голови. В іншому варіанті
переказу це робили її воїни2.
Виникнення легенди про Поган-дівча фольклористи зазвичай
пов’язували з феодальною експлуатацією місцевого населення родом Другетів,
який мав значні земельні володіння в Ужанському комітаті. В. Мельник на
підставі одного з варіантів легенди припустив, що Поган-дівча була сестрою
Юрія Другета. На його думку, прізвисько «Поган-дівча» означало «погану»,
люту і жорстоку поміщицю3.
Водночас, перекази про Поган-дівча містять значну кількість архаїчних
елементів, які дозволяють із упевненістю віднести формування основи легенди
до язичницьких, «поганських», часів4. Образ Поган-дівчати, відсутність у неї
«нормального» імені (у багатьох давніх релігіях ім’я божества табуйоване),
зв’язок із уявленнями про плодючість худоби, дари від жінок у вигляді молока
та яєць, особливий акцент на вагітності та материнстві – все це викликає

1

Казакевич Г. Кельтські мотиви в історичних переказах Закарпаття / Казакевич Г. М. //
Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – Вип. 19. – К., 2005. – С. 25-30.
Історичні перекази українців. Зібрав та опрацював В. Сокіл. – Львів: Видавництво М. Коць,
2003. – С. 57-63; Мельник В. Історія Закарпаття в народних переказах та історичних піснях. –
Львів: В-во Львівського університету, 1970. – С. 41-42.
3
Мельник В. Зазнач. праця. – С. 42.
4
Процес переосмислення образів язичницьких богів як злих демонів у християнській
свідомості добре досліджений релігієзнвцями: Казакевич Г. Кость Штеппа — дослідник
релігійно-міфологічних уявлень доби античності та середньовіччя // Етнічна історія народів
Європи: Зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 30. – С. 33-38.
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асоціації з матрілінійними хтонічними культами, широко розповсюдженими в
Європі з часів неоліту.
У легендах про Поган-Дівча значну роль відіграє образ «Проклятої
цариці», якій належить стадо коней, що пасеться в гаю, й, зокрема, «стадниця,
що вродила щомісяць лошака»1. Не виключено, що «проклята цариця» і Погандівча – той самий персонаж, адже остання в легенді, як правило, з’являється в
образі вершниці.
Деякі риси Поган-Дівча як предводительки воїнів, вершниці та
володарки табунів зближують її образ із певними, рідкісними для фольклору
слов’янських народів, варіантами казкових уявлень про Бабу-Ягу2. В. Пропп
зазначає, що образ Баби-Яги розпадається на багато деталей, які часто
суперечать одна одній. Він виділяє три форми існування цього персонажу:
дарувальниця, яка постачає герою цінні предмети, викрадачка, що забирає
дітей, а також воїтелька3. Крім функціональних типів Яги виділяють також
інші, які можна назвати географічними та атрибутивними. Слов’янський
фольклор знає дві протилежні Яги. Одна з них являє собою потворну бабу, що
живе в лісі, друга – Яга-воїтелька, володарка табунів коней, що має дванадцять
доньок, яких уміє обертати на кобилиць. Образ Яги-воїтельки не має стійких
асоціацій з потворністю, навпаки, легенда про неї часто змішується з легендою
про «Дівоче царство», у якому володарює Царь-Девиця – бажана партія для
казкового героя.
Ураховуючи докорінну відмінність обох образів, Б. Рибаков цілком
слушно припускав можливість іноземного походження одного з них, а саме
Яги-кінної воїтельки, яка у слов’янському фольклорі зустрічається набагато
рідше ніж лісова Яга. Він пов’язує виникнення цього образу з війнами слов’ян
із іраномовними кочовиками і грецькою легендою про амазонок4. Проте,
згаданий «археологічний» підхід, що змушує за нагромадженням фольклорного
матеріалу шукати якусь конкретну історичну дійсність, нас задовольнити не
може. Ще В. Пропп наголошував, що «буде грубою помилкою, якщо ми будемо
стояти на позиції чистого емпіризму і розглядати казку як певну хроніку»5.
Справді, виникнення міфологічних персонажів майже ніколи не становить
наслідок певних історичних подій, натомість міжетнічні контакти різного
характеру дуже часто знаходять свій прояв у міграції елементів міфології та
1

Історичні перекази… – С. 57.
Див. напр.: Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. – Л.: Наука, 1986. – С. 52-111.
3
Там само. – С. 53.
4
Рыбаков Б. Язычество древних славян. – М.: Наука, 1981. – С. 584-595.
5
Пропп В. Зазнач. праця. – С. 31.
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духовної культури. Слов’яно-іранські релігійні контакти досліджені досить
добре. Відомо, що слов’янами були запозичені деякі іранські за походженням
міфологічні образи, зокрема Семаргл, Хорс, Стрибог тощо. Проте, Ягавоїтелька не несе в собі специфічно іранських рис, до того ж скіфо-сарматська
міфологія не знала значущого образу хтонічної богині, втіленої у кінній
воїтельці.
Натомість такий образ був добре відомий кельтам. Зокрема, одним з
найбільш поширених у континентальних кельтів був культ Епони, яку
зображували верхи на кобилі, або серед групи коней. Культ Епони, пов’язаний
із плодючістю, цілительством та смертю, за свідченнями епіграфіки широко
представлений у Галлії та Британії1. Водночас, відомий він і в Подунав’ї, де
серед його шанувальників були, як зазначалося вище, вихідці з племені анартів
у Верхньому Потиссі. В острівній кельтській міфології також відомі образи
божеств, тісно пов’язаних із плодючістю та конярством (наприклад, Ріаннон)2.
В ірландському епосі роль «поганої» жінки-правительки відіграє
королева Медб. Її образ переплітається з хтонічною богинею війни, плодючості
та влади, яка втілювалася у персонажах ірландських саг Морріган, Махи та
Бодб3. Не випадково, під час ритуалу інтронізації королі язичницької Ірландії
вступали з Медб у символічний шлюб. Ідеально красива молода жінка з
надприроднього світу, яка вступає у зв’язок з майбутнім королем – один із
найрозповсюдженіших мотивів ірландських саг4.
Морріган та Медб, два втілення богині-матері, виступають
супротивниками ключового персонажу ірландських саг героїчного циклу –
Кухуліна (ім’я якого означає «Пес [коваля] Кулана»). Морріган в образі
прекрасної дівчини спочатку пропонує Кухуліну взяти її за дружину5, але після
його рішучої відмови вона стає ворогом героя. Згодом, Морріган заважає
Кухуліну під час битви, але той отримує від нього тяжкі поранення. Після
битви знесилений Кухулін знову зустрічає Морріган в особі одноокої баби, яка
веде з собою корову. Морріган дає Кухуліну напитися чарівного молока, а той
1
Калыгин В. Этимологический словарь кельтских теонимов. – М.: Наука, 2006. – С. 79-80;
Botheroyd S., Botheroyd P. F. Słownik mitologii celtyckiej: tłum. z niemieckiego. – Katowice:
Książnica, 1998. – S. 127-130.
2
Рис А., Рис Б. Зазнач. праця. – С. 50-51.
3
Green M. Some Gallo-British goddesses. Iconography & meaning // Ancient goddesses. The
myths and the evidence. – Madison, 1999. – P. 186.
4
Botheroyd S., Botheroyd P. F. Op. cit. – S. 255-256.
5
Rollestone T. W. Myths and legends of the Celtic race. – London: CRW Publishing, 2004. – P.
178.
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словами вдячності зцілює нещодавнього супротивника1. С. Шкунаєв зазначає,
що Морріган присвячували голови вбитих ворогів2. Зв’язок Морріган із кінною
символікою неочевидний: вона іноді з’являється на колісниці, але цей її
атрибут не є основним. Водночас, тісним є її зв’язок із фольклорноміфологічним образом «Нічної кобили»3.
У закарпатських переказах Поган-Дівчаті протистоїть хоробрий та
винахідливий герой, якого інформатори найчастіше пов’язують з угорським
королем Матяшем Гуняді (1458-1490 рр.), але не має з цим історичним діячем
нічого спільного. Матяш закарпатських легенд – бідний юнак, про батьків якого
нічого не повідомляють. Відомо лише те, що він був слугою попа або коваля. В
одному з варіантів легенди супротивником Поган-Дівчати є просто безіменний
коваль4. Ця обставина дуже важлива, адже вона зближує образ легендарного
Матяша з Кухуліном, який протистоїть королеві Медб та богині Морріган.
Кухулін немає земного батька: він син або безпосереднє втілення вищого
солярного божества Луга. Так само як і Матяша, Кухуліна виховує коваль5.
Зауважимо, що в ранньому кельтському суспільстві ковалі належали до
жрецького прошарку6, а звичай віддавати дітей на виховання жерцям-друїдам
зберігався у кельтської знаті до римського завоювання, а в Ірландії до раннього
середньовіччя (пор. Матяш як слуга попа).
Матяш став королем випадково. Під час коронації чарівну корону, яка
має властивість літати, «пускають», і вона тричі сідає на голову юнака,
демонструючи його обраність. Подібні ритуали, коли володаря обирає Божий
промисел або магічний предмет, відомі в багатьох архаїчних суспільствах,
зокрема у стародавніх кельтів. Цей мотив, зокрема, лежить в основі кельтської
легенди про короля Артура, який лише один був здатний витягти з каменя
чарівний меч і цим продемонструвати легітимність своєї влади.
Подальший хід подій вказує на зв’язок легенди з поширеним в усіх
традиційних культурах міфологічним сюжетом про боротьбу та перемогу
порядку і світла над хаосом і темрявою. Поган-Дівча викликає Матяша на бій.
Уночі той наказує людям зібрату всю худобу і, прив’язавши до кожної тварини
1

Похищение быка из Куальнге / Пер. С. Шкунаева. – М.: Наука, 1985. – С. 213.
Шкунаев С. Морриган // Мифологический словарь. – М., 1990. – С. 368.
3
Михайлова Т. Night-mare: к истокам одного образа в кельтском и германском // Известия
РАН. Серия литературы и языка. – 2011. – Т. 70, N 4. – С. 54-59.
4
Історичні перекази... – С. 62-63.
5
Botheroyd S., Botheroyd P. F. Op. cit. – S. 84-88.
6
Казакевич Г. Роль жерців стародавніх кельтів в організації виробничої діяльності // Сумська
старовина. – 2003. – №XI-XII. – C. 85-91.
2
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дзвінок та палаючу свічку, гнати її до замку Поган-дівчати. Ця військова
хитрість нагадує обряд очищення худоби, під час якого худобу приводили до
місця зібрань і проганяли поміж палаючих вогнів. Цей обряд проводили з
одного боку в ранньосередньовічній Ірландії під час свята Бельтайн (1 травня),
а з іншого – на Гуцульщині під час свята Св. Юрія (6 травня)1. На паралелі між
звичаями ірландського Бельтайну та календарною обрядовістю слов’янських
народів, зокрема, поляків та українців, уже звертали увагу етнографи2.
Уважаючи себе оточеною величезним і невідомим військом, Погандівча втікає на коні крізь діброву і по дорозі кидає до криниці «золоту
колиску»3. Коли Матяш усе ж таки наздоганяє Поган-Дівча, вона пропонує
йому стати його дружиною, так само як в ірландському епосі цю пропозицію
Кухуліну робить Морріган. Однак Матяш, підозрюючи підступ, убиває ПоганДівча. Усі інформатори одностайні щодо обставин її загибелі: Матяш відрубує
їй голову, причому голова або «скакала де з на три милі д’землі» або «аж у
поділя впала». Матяш бере голову Поган-дівчі і спинає її на свою шаблю4. Такі
дії мимоволі викликають асоціації з повідомленнями античних авторів про
кельтів, які носили голови вбитих супротивників на списах або прив’язували їх
до кінського спорядження.
Переказ, у якому з Поган-дівчам змагається не Матяш, а безіменний
коваль, пропонує такий варіант завершення легенди. На світанку герой, який
відпочивав після битви з Поган-дівчам, зустрічає селянина, який вийшов орати
землю. Коваль просить у нього плуг і закладає борозду. Потім він чистить плуг
«істиком» і, закінчивши, утикає його в землю. З «істика» виростає «великий
дуб». Семантика цього пасажу є досить прозорою. Після хаосу нічної гонитви
та боротьби, геройв установлює порядок, зорюючи землю. Ніч змінюється на
день, солярне (чоловіче) божество перемагає хтонічне (жіноче) і ця перемога
втілюється в образі дуба – поширеного в Європі символу солярного божества та
громовержця.

1

Пенник Н., Джонс П. История языческой Европы: Пер. с англ. – СПб, Евразия, 2000. – С.
168. Мандибура М. Полонинське господарство українців Карпат другої половини ХІХ – 30-х
років ХХ століття. – К.: Наукова думка, 1978. – С. 171-172; Гуцульщина. Історикоетнографічне дослідження. – К.: Наукова думка, 1987. – С. 299.
2
Велецкая Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. – М.: София, 2003. –
С. 112; Рахно К. Свистопляска і Ренкавка. Глиняні вироби в традиційно-побутовій культурі
як джерело формування національної ідентичності слов’янських народів. – Полтава: ТОВ
«АСМІ», 2013. – С. 379-380.
3
Історичні перекази… – С. 61.
4
Там само… – С. 58, 61.
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Завершуючи огляд закарпатської легенди про Поган-дівча, зазначимо,
що й в інших локальних фольклорних традиціях Карпато-Балканського ареалу
дослідники виявляють сліди давніх уявлень про кельтську богиню-вершницю
або богиню в образі кобили. Зокрема, у фольклорі секеїв (етнографічної групи
угорців Трансильванії) збереглися уявлення про походження цього народу від
білої кобилиці, а також легенди, що знаходять найближчі паралелі в
ірландському міфі про Маху, яка в ролі кобили була змушена брати участь у
кінних перегонах. М. Татар, яка дослідила ці уявлення в зв’язку з кельтською
міфологією, підкреслює, що вони є нетиповими не тільки для угорського
фольклору, а й взагалі для народної творчості зазначеного регіону1. Отже,
реліктові та незвичні мотиви усної народної творчості населення регіонів, де в
епоху античності проживало кельтське населення, можуть бути
перспективними для виявлення цікавих у контексті нашого дослідження
паралелей.
У фольклорі Закарпаття є ще один переказ, сюжет та дійові особи якого
викликають асоціації з кельтською міфологією. Це легенда про ужгородського
князя Лаборця, відомості про якого подає також угорська хроніка ХІІІ ст.
«Gesta Hungarorum». Анонімний хроніст повідомляє, що в період угорської
експансії (кін. IX – поч. X ст.) Лаборець був васалом болгарського князя Салана
і володів практично всією територією Верхнього Потисся, включаючи міста
Ужгород та Земплін (суч. Словаччина)2.
Про життя й діяльність Лаборця практично нічого не відомо. З легенди
ми знаємо лише те, що «ун быв дуже славный, а за народ дуже гадав і любив.
Зато й люди дуже любили єго. Ун свуй край любив». Головною чеснотою
Лаборця була щедрість. Коли його піддані зібралися на «велику раду»,
Лаборець «красно гостив» їх, наказуючи «своїм кухорькам, абы давали усього
добра, що напекли». Однак «по великуй веселости став сум. Прийшли мадяре и
напали на Лаборця и на йо войско»3. Лаборець програв війну і, тікаючи на коні
з оточеного ворогами Ужгорода, потрапив у полон біля річки. Різні
інформатори повідомляють, що вороги або повісили князя на березі, або

1

Tatar M. The myth of Macha in Eastern Europe // The Journal of Indo-European studies. – 2007. –
Vol. 35.3-4. – P. 323-344.
2
Котигорошко В. Верхнє Потисся в контексті стародавньої історії Карпато-Дунайського
ареалу: Навчальний посібник. – Ужгород: Видавництво Ужгородського національного
університету, 2003. – С. 111; Кобаль Й. Ужгород відомий і невідомий. – Львів: Світ, 2003. –
С. 15; Мельник В. Зазнач. праця. – С. 21.
3
Історичні перекази... – С. 31-33.
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відрубали йому голову, або втопили1. В одному з варіантів легенди Лаборця
було закатовано кількома способами одночасно2. З того часу річку Свіржаву, де
загинув князь, почали називати Лаборець. Один з варіантів легенди пов’язує
смерть Лаборця з навалою монголів і повідомляє, що він загинув на місці
злиття р. Лаборець з р. Широкою3. Мешканці долини р. Бодрог переказували,
що Лаборець програв битву з богатирем на ім’я Бодрог і загинув там де,
р. Топля впадає в р. Ондаву4.
У легенді привертає увагу антропонім Лаборець, який не має
слов’янської етимології, як і взагалі паралелей в антропоніміконі народів
слов’ян. Легенда швидше помиляється, пов’язуючи походження назви річки
Лаборець зі слов’янським князем ІХ ст., адже згаданий гідронім має велику
кількість паралелей серед інших назв річок у Європі, походження яких
пов’язане із кельт. *labara ‘та, що говорить, шумить’, *(p)labro ‘дзюрчати,
бурмотіти’. В Ірландії Клавдієм Птолемеєм зафіксований гідронім Labrona й
похідний від нього топонім Labarus5. Гідроніми з цією основою широко
представлені в Центральній Європі. Біля Ратісбонну (Німеччина) в Дунай
впадають річки Шварцлабер, Гросслабер і Кляйнлабер, що вважають одним із
доказів локалізації прабатьківщини кельтів у Рейнсько-Дунайському
межиріччі6. Очевидно, у згаданому випадку ми маємо справу з явищем, коли
пізніший гідронім Свіржава якийсь час співіснував із давнішим кельтським, але
поступово вийшов із користування.
Кельтське походження може мати не тільки ім’я князя Лаборця, а й
пов’язаний з ним образ щедрого володаря, у якому втілено парадигму
поведінки сакрального царя (rex), характерного для ранніх індоєвропейських
суспільств. У доримській Італії, ведійській Індії та у стародавніх кельтів
інститут царської влади, наділеної перш за все релігійними функціями,
найдовше зберігав свою первинну форму7. «Архетипом кельтського володаря є
той, кому плоди доброго правління і матеріальний талан дозволяють дарувати,
без скупощів, без ліку і відмови» – зазначають К.-Ж. Гюйонварх та Ф. Леру8.
1
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Про щедрість кельтських вождів, яка вважалася одною з основних їхніх чеснот,
ще за часів античності складали легенди. Плодючість земель, військові успіхи,
відсутність стихійного лиха безпосередньо пов’язувалося з правильною
поведінкою і фізичною досконалістю особи правителя. Водночас, неврожай або
програна війна засвідчували втрату царем своєї сили. У середньовічних
ірландських сагах, які є одним з найважливіших джерел вивчення кельтського
язичництва, король, що утратив силу, «помирає потрійною смертю жертви:
його вбивають вороги, топлять у діжці з вином або медом, спалюють
живцем…»1. Як правило, цій смерті передує остання урочиста трапеза.
Згаданий мотив, що простежується в творах про смерті королів Діармайда та
Конайре, вважають реліктом поширеного у багатьох культурах обряду вбивства
царя, який втратив силу2. Не виключено, що саме такий ритуал мав місце під
час принесення в жертву в середині І ст. н. е. відомої «Людини з Ліндоу»,
муміфіковане тіло якої було виявлене у 1984 р. у торф’яному болоті Чеширу
(Англія)3. Чоловікові було нанесено два удари по голові, він був задушений,
його горло було перерізане, а тіло кинуте на мілину болота, обличчям донизу4.
Потрійне вбивство вважають характерним саме для кельтів прийомом
жертвоприношення, хоча його сліди простежуються й в інших регіонах Європи.
Арабський мандрівник Ібн-Фадлан у першій половині Х ст. бачив, як
наложницю, призначену для поховання разом зі знатним варягом у Булгарі,
одночасно задушили й зарізали кинджалом, а згодом вона згоріла разом зі своїм
повелителем на його кораблі5. Дуже схожою на метафоричне описання
потрійного вбивства є літописна легенда про помсту княгині Ольги, яка наказує
закопати древлянських послів у човні, друге посольство спалює в лазні, а
згодом її люди вирізають 5 тисяч деревлян6. Зважаючи на скандинавське
походження побаченого Ібн-Фадланом поховального обряду, а також на
північногерманські паралелі, які має легенда про помсту княгині Ольги7 можна
припустити, що якась форма ритуалу потрійного вбивства мала певне
поширення у народів Північної Європи.
1

Там само.
Рис А., Рис Б. Зазнач. праця. – С. 390.
3
Green М. The Archeology of Religion in Pagan Celtic Europe // Celtica Helsengiensia:
Proceedings from a symposium on Celtic studies. – Helsinki, 1996. – P. 22.
4
Подгаец А., Дубровина М. Кельты: что мы знаем о них. – Пермь: ПГУ, 1998. – С. 58.
5
Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу / Пер. Ковалевского А. – М.; Л.: Изд-во АН СССР,
1939. – С. 79-84.
6
Літопис руський... – С. 33.
7
Мосенкис Л. Поэтическая реконструкция... – С. 51.
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З великою мірою ймовірності можна припустити, що в закарпатській
легенді про загибель князя Лаборця зберігся пережиток архаїчного ритуалу
вбивства сакрального царя. Структура легенди нагадує структуру згаданих
ірландських саг, а обставини смерті Лаборця викликають асоціації саме з
ритуальним убивством. Додатковим підтвердженням гіпотези про ритуальний
характер смерті Лаборця є топографія місця загибелі князя. Один із варіантів
легенди повідомляє, що він був убитий на високій скелі, в місці злиття річок
Лаборець та Широка1. Там із давніх-давен стояв дубовий хрест і «рік-річно» до
нього сходилися люди «з цілої наддунайської долини». Цей опис із точністю
відповідає топографії язичницького сакрального простору, який зазвичай
улаштовували біля водойм, на пагорах та у дібровах. Такі святилища слугували,
зокрема, місцями періодичних зібрань мешканців прилеглої місцевості,
причому традиція цих зібрань у деяких регіонах зберігалася ще у ХХ ст2.
Загалом, немає підстав заперечувати можливість існування історичного
ужгородського князя Лаборця, тим більше, що події викладені в «Gesta
Hungarorum», а саме боротьба слов’янського населення з угорською навалою,
підтверджені археологічними джерелами3. Швидше за все, маємо справу з
добре відомим феноменом, коли історична пам’ять народу вбирає в себе
архаїчні легендарні елементи. Ім’я Лаборця походило від явно кельтського за
походженням гідроніма і тому не виключено, що слов’янські перекази
змішалися з більш ранньою топонімічною легендою.
Автор не береться стверджувати, що досліджувані фольклорні
персонажі та пов’язані з ними легенди були запозичені слов’янами у кельтів.
Таке твердження було б занадто категоричним, враховуючи те, що фактично
будь-яку індоєвропейську міфологему можна з достатньою мірою достовірності
вивести зі спільного індоєвропейського, а в окремих випадках і
загальнолюдського джерела. Так, відомо, що культ коня досить часто
пов’язаний з уявленнями про богиню-матір, причому не тільки у
індоєвропейських народів4, буддійська міфологія знає Мару, смертоносного
демона-суккуба і т. д. Проте, якщо зважити на сукупність факторів, складається
враження, що остаточне оформлення цих легенд та образів відбулося не без

1

Історичні перекази… – С. 32.
Пенник Н., Джонс П. Зазнач. праця. – С. 202.
3
Пап С. Історія Закарпаття: В 3 т. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2001. – Т. 1. – С. 194-208.
4
Кузьмина Е. Распространение коневодства и культа коня у ираноязычных племен Средней
Азии и других народов Старого Света // Средняя Азия в древности и средневековье. – М.,
1977. – С. 28-52.
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кельтського впливу. Тим більше, якщо врахувати той факт, що на Закарпатті
кельти залишили помітний археологічний слід.
Загалом, слід зазначити, що лінгвістичних та фольклорно-етнографічних
свідчень можливих кельто-слов’янських контактів стає дедалі більше. Не всі
вони є надійними, однак деякі факти й явища дозволяють зробити висновок, що
на певному етапі розвитку історичні долі носіїв кельтських та слов’янських мов
могли перетинатися.
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5.2 Проблема кельтських реліктів у сучасній
топонімії України

В етнічних реконструкціях відомості топонімії, як правило, доповнюють
картину, сформовану писемними та археологічними джерелами. Топоніми
можуть використовуватися й окремо, оскільки виникнення географічних назв
може бути результатом переселення невеликого контингенту жителів певного
населеного пункту або місцевості1, яке далеко не завжди відбивалося у
писемних документах та матеріальній культурі. Зокрема, на території сучасної
України, основний масив топонімії якої сформований слов’янськими мовами,
зафіксовані назви місцевостей тюркського, іранського, романського,
іллірійського, грецького походження. Серед усього масиву сучасних
українських топонімів можуть бути наявними, зокрема, й назви місцевостей
кельтького походження. Такі назви можна було б вважати опосередкованим
свідченням контактів давнього кельтомовного населення зі слов’янами. Однак
певні труднощі методологічного характеру, які виникають при розгляді
сучасної топонімії, спонукають докладніше звернутися до питання, наскільки
придатні подібні свідчення до використання в історичному дослідженні2.
Поширення кельтомовних топонімів у Європі було спричинене
міграційними рухами кельтських племен, їхньою торговельною та військовополітичною активністю. Воно охопило значну частину території Західної та
Центральної Європи, а також Малу Азію, де ще в епоху античності було
зафіксовано близько 20 тисяч назв місцевостей, утворених від кельтських
топооснов: dun ‘укріпленне місто, притулок’, dur ‘фортеця з воротами, майдан’,
briga ‘фортеця на пагорбі’, magos ‘поле’, briva ‘міст’, nemeto ‘священне місце’,
ritu ‘брід’, teut/tout ‘народ, плем’я’ тощо3. Ці назви є найбільш надійними
свідченнями перебування кельтів, адже період їхньої фіксації приблизно
збігається з часом існування кельтської етнокультурної спільності у Європі. На
території сучасної України грецький географ Клавдій Птолемей зафіксував
ойконіми Καρρόδουνον, Μαιτώνιον, Ήρακτον у Верхньому Подністров’ї та
1

Желєзняк І. До проблеми іллірійської топонімії на Україні // Мовознавство. – 1990. – №6. –
С. 34.
2
Матеріал, який міститься нижче, вперше опубліковано у статті: Казакевич Г. Кельтські
етимології топонімів України в історико-етнологічних реконструкціях // Етнічна історія
народів Європи. – 2012. – Вип. 38. – С. 33-39.
3
Sims-Williams P. Op. cit. – P. 38-140; Биркхан Г. Зазнач. Праця. – С. 319-320.
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Άλιόβριξ у Нижньому Подунав’ї (Claud. Ptol. III. 5. 15; III. 10. 7). Сучасні
лінгвісти розглядають ці назви як безумовно кельтські1. Незначну кількість
кельтизмів на карті Давньої України може пояснювати недостатня обізнаність
греко-римських географів із цією частиною Східної Європи. З огляду на це
науковці неодноразово намагалися розширити коло пошуків ймовірних
кельтських топонімів за рахунок назв місцевостей, зафіксованих в епоху
середньовіччя та нового часу. Можливість такого розширення обґрунтовують
тим, що кельтське походження численних топонімів сучасної Центральної та
Західної Європи є надійно встановленим. Це стосується, зокрема, ойконімів
Відень (кельт. Vindobona), Мілан (кельт. Mediolanum) та багатьох інших.
Гіпотези щодо кельтського походження деяких географічних назв
України вперше були висловлені ще в середині ХІХ століття2. Вони
ґрунтувалися здебільшого на фонетичних збігах у сучасних українських та
давніх кельтських топонімах і з цієї причини нині вони позбавлені наукової
актуальності. Серед дослідників новітнього часу, які в пошуках кельтизмів
пішли шляхом етимологічного аналізу сучасних топонімів, слід відзначити
О. Трубачова3 та О. Стрижака4. Найбільш сміливий пошук у цьому напрямку
здійснив К. Тищенко, який запропонував кельтські етимології для 54 лексичних
основ 230 назв селищ на витоках річок України5. Простеження поширеності
цих лексичних основ у загальному масиві назв населених пунктів України дало
К. Тищенку можливість припустити кельтське коріння 1800 з них, або близько
6% усіх ойконімів України. «Нас не мусять дивувати ані підозріло добра
збереженість топонімічних основ, ані впізнаваність у них кельтських етимонів,
ані масовість самих назв кельтського походження. До аналогічних
характеристик кельтської топоніміки на західніших землях Європи кельтологи
вже встигли звикнути … Кельтська топонімія України не просто продовжує
західний ареал. Вже тепер помітно, що вона, як периферійна, на порядок
багатша семантично й фонетично, адже включає дорогоцінні архаїзми, цілком
1

Falileyev A. Celtic Dacia. – P. 4-9; Sims-Williams P. Op. cit. – P. 218-19;
Див.: Королько А. Громадсько-політична та наукова діяльність Антона Петрушевича:
Автореф. дис... канд. і. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича. – Чернівці, 2002. – С. 14; Наулко В. Історико-етнографічне районування та
етнографічні групи українського народу // Культура і побут населення України. – К.: Либідь,
1993. – С. 28.
3
Трубачев О. Названия рек Правобережной Украины. – М.: Наука, 1968. – С. 210-211.
4
Стрижак О. Кельти й Україна // Україна. Наука і культура. Щорічник. – 1989. – Вип. 23. –
С. 266-277.
5
Тищенко К. Кельтські назви селищ на витоках річок України // Народна творчість та
етнографія. – 2003. – № 5-6. – С. 68-69.
2
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відповідні давньокельтським лексичним реконструкціям» – робить висновок
дослідник1. У пізнішій підсумковій публікації К. Тищенко наводить 120
кельтських етимологій для сучасних топонімів України2.
Визначення такого широкого кола ймовірних кельтизмів серед топонімів
сучасної України дозволяє у новому світлі розглянути картину перебування
кельтів на теренах Східної Європи. Водночас, необхідно мати на увазі, що
переважна більшість зазначених топонімів уперше зафіксована не раніше XIXII ст., тоді як останні достовірні свідчення функціонування у континентальній
Європі та Малій Азії кельтських мов належать до епохи пізньої античності (IV
ст. н. е.). Крім того, переважна більшість сучасних топонімів Східної Європи,
щодо яких у різні часи пропонували кельтські етимології, можуть бути
етимологізовані на ґрунті мов етнічних груп, які населяють ці терени сьогодні.
Ураховуючи вказані вище обставини, сучасні топонімічні матеріали у
дослідженнях з давньокельтської ономастики не розглядають узагалі3. На мій
погляд, такий підхід є надто категоричним й кельтські етимології сучасних
топонімів можуть використовуватися в історико-етнологічних реконструкціях
принаймні як допоміжне джерело. Для обґрунтування цієї тези звернемося до
аналізу деяких кельтських етимологій сучасних географічних назв, зокрема,
гідронімів та оронімів, адже від назв гір та водних об’єктів, з огляду на їхню
консервативність, можна більшою мірою очікувати збереження слідів давніх
мов.
Очевидно, найважливішим критерієм достовірності кельтської
етимології сучасної східноєвропейської географічної назви є її місце в системі
кельтомовного топонімікону Давньої Європи. Вище вже було зазначено, що
переважна більшість кельтомовних назв місцевостей утворена від
найпоширеніших топонімічних основ, яких виділяють близько п’ятдесяти.
Доводиться констатувати, що запропоновані для топонімів України кельтські
етимології мало пов’язані з цими основами. Так, К. Тищенко виводить
походження гідроніма Радоробель (Житомирська обл.) від валл. rhaedrawl
‘порожиста, каскадна; гучна, як водоспад’. Під час відрядження вченим було
підтверджено, а згодом засвідчено відповідним науково-дослідним актом, що
біля гирла висохлої річки Радоробель характер течії р. Уборть свідчить про

1

Там само. – С. 95.
Тищенко К. Іншомовні топоніми України: Етимологічний словник-посібник. – Тернопіль:
Мандрівець, 2010. – С. 64-79.
3
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наявність порогу, бо вода вирує і гучно тече1. Водночас, серед кельтських
топонімів Давньої Європи аналогічних назв не зафіксовано, що ставить під
питання достовірність згаданої етимології. Це ж стосується й більшості інших
етимологій, утворених від лексем середньовічних або сучасних кельтських мов.
Інший характерний приклад невідповідності ймовірного кельтизму
давній кельтській топонімії становить питання походження назви річки Мики
(приток Тетерева, притоку Дніпра; Черняхівський, Коростишівський,
Радомишльський р-ни Житомирської обл.), яка в 1593 р. згадується як Мука, а в
XIX ст. як Свинолушка. Цю ж назву носить сьогодні один з притоків р. Мики.
У Середньому Подніпров’ї є ще одна річка під назвою Мика (приток Гопчиці,
притоку Росі, притоку Дніпра). Найдавнішою формою назви обох річок, на
думку О. Стрижака, є *Мукъ. Дослідник зазначає, що ці гідроніми є старими
індоєвропеїзмами, похідними від і.-є. кореня *mu- й серед аналогій наводить,
зокрема, кельт. Moccus2. Це слово, яке зустрічається як епітет галло-римського
божества Mercurio Mocco, є спорідненим із кельт. *mokku- ‘свиня, кабан’, д.-ірл.
mucc та валл. moch (у тому ж значенні)3. Свого часу автором цих рядків було
висловлене припущення, за яким гідронім *Мукъ походить саме від кельт.
*mokku-, адже назва Свинолушка, під якою річка також згадана у 1852 р., є його
правильним смисловим відповідником (сьогодні цю назву зберігає один з
притоків Мики). Однак, як і у випадку з гідронімом Радоробель, назва Мика не
має паралелей у власне кельтській топонімії. Більше того, кельт. *mokku- нині
вважають одним із неіндоєвропейських елементів у кельтських мовах4.
Ю. Мосенкіс припускає зв’язок згаданої форми з прапівнічнокавказьким
*mŏhwV ‘сало, жир’5.
Слід зазначити, що й наявність надійних кельтських аналогій
автоматично не гарантує достовірності етимології певного сучасного топоніма.
Так, наприклад, О. Трубачов указав на можливість кельтського походження
гідронімів Отавін і Тня (Тиня), які становлять назви притоків р. Случ у басейні
1

Тищенко К. Мова про довге співжиття з кельтами // Урок української. – 2004. – № 5-6. – С.
18.
2
Там само. – С. 34-35 (з посиланням на Нерознак В. Палеобалканские и кельтские
ономастические параллели // Кельты и кельтские языки. – М., 1974. – С. 49).
3
Калыгин В. Зазнач. праця. – С. 115.
4
Matasović R. Etymological Dictionary of Proto-Celtic. – Boston, Leiden: Brill, 2009. – P. 442.
5
Болобан М., Бура Х., Мосенкіс Ю., Переверзєв Д., Синишин Р. Актуальні питання
германістики та кельтології: Походження англійської та німецької мов; Генеза англійської
календарної лексики в контексті еволюції культури Великої Британії; Стоунхендж як
матеріальне втілення календарно-астрономічної традиції. – К.; Умань: ПП Жовтий , 2012. –
С. 149.
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Горині1. Це припущення, висловлене у дуже обережній формі, витримало
перевірку часом і було підтверджене в працях О. Фалілеєва. Дослідник
зіставляє українські гідроніми Отавин – Тиня – Тня з групою гідронімів на
території Франції, що походять від кельтського tauo- < tauso- ‘тихий,
спокійний’2. Водночас, О. Фалілеєв (з посиланням на Ю. Удольфа) звертає
увагу на наявність слов’янської етимології цих гідронімів від *tynь, *tynja.
Ураховуючи здебільшого слов’янський характер гідронімії Полісся3 дана
етимологія виглядає більш імовірною4. Оманливою може видаватися подібність
до кельтських основ деяких топонімів, які насправді сягають індоєвропейської
давнини. Так, наприклад, у літературі можна зустріти кельтську етимологію
назв з основою Нор-/Нур- (наприклад, гідронім Норин на Поліссі або топонім
Ziemia Nurska у Польщі)5. Ці назви справді знаходять паралелі в кельтському
ономастичному матеріалі, однак схожі топоніми наявні й в інших мовах. «Всі ці
назви, в яких би мовних групах вони не зберігалися: кельтській чи іллірійській,
слов’янській чи балтській, є лише успадкованими від субстратної для кожної з
них – індоєвропейської гідронімії» – зазначає О.П. Карпенко6. Сама дослідниця
схиляється до слов’янського походження гідронімів Норинь, Норин тощо7.
Небездоганною з точки зору кельтської філології виглядає етимологія
назви оз. Конча під Києвом. Цей водний об’єкт в епоху середньовіччя був

1

Трубачев О. Названия рек... – С. 210-211.
Falileyev A. Alt-celtischer Sprachschatz: Ukrainian Contribution // Parallels between Celtic and
Slavic. Studia Celto-Slavica 1. – Coleraine, 2005. – P. 71-74; Фалилеев А. Кельты на Украине:
данные языка // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2007. – Вип. 354-355.
Слов’янська філологія. – С. 67
3
Карпенко О. Старожитня гідронімія Центрального Полісся в загальнослов’янському аспекті
// Мовознавство. – 2008. – №2-3. – С. 89.
4
Пор. назви *Tinьnica (укр. Тинниця): 1. ріка в бас. Стиру п. Прип’яті. 2. гелонім (с. Полонне
Володимирецьк. р-ну Рівн. обл.), рос. Тинницы – ойконім у колиш. Тверській губ., які В.
Шульгач вважає похідним від апелятива *tinьnica або суфіксальним дериватом від
*Tina/*tina (болг. Тинята, рос. тина «водяной мох», болг. тиня «грязь», ст.-чеськ. tina
«трясовина, грязь»), а також назви боліт Тоня, Тоні на Рівненщині, похідні від праслов.
*tonь/*ton’a > укр. діал. toń «місце, в якому можна втопитись»: Шульгач В.П.
Праслов’янський гідронімний фонд (фрагмент реконструкції) / Інститут української мови
НАН України. – К.: Б.в., 1998. – С. 295.
5
Трубачев О. Этногенез и культура... – С. 43-45; Тищенко К. Іншомовні топоніми України...
– С. 73.
6
Карпенко О. Гідронімікон Центрального Полісся. – К.: Кий, 2003. – С. 145.
7
Від апелятива норина < *nora- + -ina ‘западина, яма, водоверть’, який, у свою чергу, сягає
іє. кореня *ner-/*nor-, або віддієслівного апелятивного утворення від нарина < *narina <
*narinQti se < *rinQti ‘текти’: Там само. – С. 149.
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рукавом Дніпра й носив назву Конта, яку пов’язують з кельт. conta «притока»1.
Кельт. *con-dat-e ‘злиття, притока’ справді є однією з поширених кельтських
основ, що засвідчує назва Condatomagus й десяток Condate у Давній Галлії, не
кажучи вже про сучасні топоніми з цією основою на території Франції та в
альпійському регіоні (наприклад, оз. Конта у Словенії). Водночас, О. Фалілеєв
у розмові з автором зазначив, що усі назви, які походять від кельт. *con-date не
є гідронімами, до того ж фонетично не можна пояснити відповідність назви
Конта й указаної кельтської основи.
Доволі поширеною є ситуація, коли сумніви в достовірності кельтської
етимології певного топоніма породжує наявність схожих географічних назв у
тих регіонах, де присутність давніх кельтів була малоймовірною. Прикладом є
запропонована О. Стрижаком кельтська етимологія гідронімів Дуброва (лівий
приток Стугни, притоку Дніпра), Дібрівка (приток Роськи, притоку Росі,
притоку Дніпра; с. Дібрівка Тетіївського р-ну Київська обл.), Дубравка (приток
Свічі, приток Дністра), Дубровка (1. приток Дністра, 2. приток Міуса). На думку
дослідника, етимологія цих назв від слов’янського *dQbrova суперечить
семантичній типології гідронімії й становить зовнішній збіг цих гідронімів та
слов’янського апелятива. Водночас, кельтські мови дають «значний та надійний
матеріал» для їх пояснення. Зазначені назви О. Стрижак пов’язує з кельт. dubra‘вода’, яке зустрічається у назвах річок на землях, свого часу заселених давніми
кельтами2. Це, зокрема, гідронім Dubra – нині р. Таубер у Німеччині, м. Дувр у
сучасній Франції, яке за античних часів носило назву Dubris, а також р.
Vernodubrum й оз. Pons Dubris у Південній Галлії. «Якщо на основі
слов’янських мов, зокрема семантичної й словотворчої типології, гідроніми не
можуть мати надійного пояснення, а кельтські мови дають значний і надійний
матеріал (пор., зокрема, р. Dubra), видається можливим припущення про
кельтську природу досліджуваних гідронімів», – підсумовує О. Стрижак3. Слід,
однак, дослухатися до думки В. Шульгача, який відносить зазначені гідроніми
до праслов’янського фонду й наводить численні паралелі на території Білорусії
(гелоніми у Брестській, Вітебській, Могильовській обл.) та Росії (назва яру
Дуброва у басейні Оки)4.
Дискусійним залишається нині питання походження ойконіма Галич,
похідних від нього назв Галицька земля, Галичина, а також численних сіл із
1

Тищенко К. Мовні контакти... – C. 199-200; див. також: Гідронімія України у її міжмовних
та міждіалектних зв’язках. – К.: Наукова думка, 1981. – С. 37-38.
2
Гідронімія України... – С. 44-45.
3
Там само. – С. 46.
4
Шульгач В. Зазнач. праця. – С. 76.
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назвами на зразок Галіки, Галатівка тощо1. Свого часу походження назви
Галичина та Галич пов’язували з кельт. hal ‘сіль’, однак уже Ф. Браун
аргументовано спростував можливість такого зв’язку2. Дослідник схилявся до
пояснення зазначених назв за допомогою етнонімів галли/галати, кельтське
походження яких безсумнівне. На користь цієї гіпотези, на думку Ф. Брауна,
свідчило літописне найменування мешканців Галлії (Франції) галичанами, а
також схожі історичні назви – Галатія в Малій Азії, Галісія на Іберійському
півострові й, особливо, ойконім Галац на Нижньому Дунаї3. Додамо, що у
Верхньому Потиссі найбільше поселення латенської культури було
розташоване на горі Галіш (біля Мукачева, Закарпатська обл.). Тут кельти
мешкали в оточенні чисельно переважаючого підкореного фракійського
населення, тож цілком логічно було би припустити, що головне поселення
завойовників дістало назву від їхнього етноніма. Ця ж закономірність
простежується й у Європі, де назви з аналогічною основою поширені
передовсім на пограниччі кельтського світу. Це, зокрема, стосується Галісії в
Іспанії, де серед аборигенних некельтських племен перебували групи
кельтомовного населення, й Галатії у Малій Азії, де століттями кельти були
оточенні іншомовними сусідами. На цьому тлі українська Галичина, яка була
місцем проникнення невеликих груп кельтів, цілком добре вписується до
окресленої вище групи схожих географічних назв.
У тій або іншій формі ідею походження назв Галич та Галичина
підтримали С. Шелухін, Д. Мачинський, О. Стрижак4, К. Тищенко. Але серед
кельтологів ця точка зору не знайшла позитивного сприйняття. Зокрема,
О. Фалілеєв указав на безпідставність кельтської етимології румунського
ойконіма Галац, який насправді має пізнє тюркське походження5. На думку
дослідника, мають рацію прихильники слов’янської етимології назви Галич, які
пов’язують її з праслов’янською основою *galъ > *golъ у значенні ‘гола,
відкрита місцевість, прогалина’ тощо. До цієї точки зору приєднується й
П. Сімс-Уільямс6. Як аргумент на користь слов’янської версії походження
назви Наддністрянського Галича наводять приклад Галича Мерського у
1

Див. огляд гіпотез щодо походження назв Галич та Галичина у: Желєзняк І., Корепанова А.,
Масенко Л., Стрижак О. Етимологічний словник літописних географічних назв Південної
Русі. – К.: Наукова думка, 1985. – С. 42.
2
Браун Ф. Зазнач. праця. – С. 167-168.
3
Там само. – С. 166, 172-173.
4
Стрижак О. Етнонімія Геродотової Скіфії. – К.: Наукова думка, 1988. – С. 78-80.
5
Falileyev A. Celtic Dacia. – P. 1.
6
Sims-Williams P. Op. cit. – P. 195.
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Костромській області Росії й численних російських та білоруських топонімів
типу Галки, Гали тощо1. Варто, однак, зауважити, що виникнення назви Галич
Мерський, російських й білоруських назв з основою Гал- може бути пов’язане із
впливом угро-фінських мов, на що раніше вже звернув увагу Ф. Браун2. Цей же
дослідник наводить оронім Галич у Верхньому Подністров’ї, а також ойконіми
Halič та Wielka Halič у Рудних горах (Банськобистрицький край Словаччини),
зазначаючи, що на території фіксації останніх відоме перебування кельтського
племені котинів. Не відкидаючи остаточно можливості кельтського походження
назви Галич, все ж таки доводиться констатувати, що в західнокельтському
ареалі аналогічні ойконіми та ороніми невідомі.
Серед сучасних топонімів Галичини на кельтське походження,
очевидно, найбільшою мірою може претендувати оронім Камула, який
належить найвищій точці на великій території від Карпатських до Уральських
гір (471 м), розташованій у масиві Гологори Подільської височини. Як зазначає
М. Янко, «походження назви остаточно не з’ясоване. Її виводять з кельт. kamb
“долина”. Ймовірніше її походження від слов. камы “камінь” + -ула –
формант»3. Додатковим аргументом на користь слов’янського походження
даної назви може бути пол. kamulec ‘wielki kamień’4. Водночас, К. Тищенко
пов’язує цю назву з валл. cwmwl, брет. commouill ‘хмара’, cymylaidd ‘хмарний’ і
порівнює її з давнім Камулодуном у Британії (суч. м. Кольчестер)5. Ця
етимологія потребує певного уточнення.
Основа Camul- надзвичайно продуктивна у кельтській ономастиці. Вона
широко представлена серед топонімів, зокрема у Британії (Camulodunum,
Camulossesa), а також у Малій Азії (Kamoulianai)6. У Галлії відомі численні
антропоніми Camulorix (CIL, 13, 11216), Camulogenos (CIL 13, 01465), Camulus
(CIL, 3, 4893), Camulatia (CIL, 12, 3645) та ін.7. Імена Camala/-us відомі також
на території Іспанії8. Неподалік від Генуї на півночі Італії, в області? яку
упродовж тривалого часу заселяли кельто-лігурійські племена, розташована
гора Bric Camula, назва якої також, очевидно, пов’язана зі згаданим кельтським
1

Смолицкая Г. Топонимический словарь Центральной России. М.: Армада-Пресс, 2002. – С.
70.
Браун Ф. Зазнач. праця. – С. 167, прим. 1.
3
Янко М. Топонімічний словник України. Словник-довідник. – К.: Знання, 1998. – С. 162.
4
Słownik języka polskiego [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.sjp.pl/kamulec
5
Тищенко К. Мовні контакти... – С. 220.
6
Sims-Williams P. Op. cit. – P. 59.
7
Evans D. E. Gaulish personal names. A study of some continental Celtic formations. – Oxford:
Clarendon Press, 1967. – P. 160-161.
8
Lorrio A. J., Zapatero G. R. Op. cit. – P. 189.
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формантом. Етимологія Camul- досі остаточно не з’ясована. Д. Еванс уважає,
що найімовірніше він пов’язаний з д.-ірл. cam ‘fight, quarrel, duel’1. Топоніми з
основою Camulo- походять від кельтського теоніма Camulos, відомого за
епіграфічними пам’ятками2. На жаль, жодної інформації щодо місця згаданого
божества у релігійно-міфологічних уявленнях кельтів немає, хоча, з огляду на
етимологію основи припускають, що це був один із богів війни. На мою думку,
саме теофорне походження назви гори Камула від кельт. Camulos слід визнати
ймовірним, з огляду на широке розповсюдження в Європі та Малій Азії назв
гір, пов'язаних із божествами та їхніми святилищами3.
Археологічних пам’яток латенської культури, яку безпосередньо
пов’язують із кельтами, на прилеглій до г. Камула території не виявлено, хоча в
суміжні регіони невеликі групи кельтського населення проникали. У
пізньолатенський та ранньоримський час (друга половина І ст. до н. е. – перша
половина І ст. н. е.) у регіоні, умовним центром якого є гора Камула,
з’являються численні поховальні пам’ятки культур, які зазнали значного
кельтського впливу – липицької та пшеворської. У безпосередній близькості до
гори Камула досліджено пшеворський могильник Гринів, де виявлено багате
вождівське поховання з латенськими імпортами. Не виключено, що й сама гора,
з огляду на її розміри та розташування, відігравала роль культового центру
місцевого населення.
З точки зору пошуку кельтизмів серед сучасних географічних назв
України найбільш перспективною виглядає топонімія Закарпаття. Цей регіон
упродовж III-II ст. до н. е. входив до ареалу поширення латенської культури, й
участь кельтського компоненту у місцевих етнічних процесах сумнівів наразі
не викликає. Гідроніми Верхнього Потисся, стосовно яких припускають
кельтське походження, не мають переконливих слов’янських етимологій або
паралелей углибині слов’янського ареалу, натомість їхні аналоги надійно
засвідчені в кельтському топонімічному фонді. Назва річки Лаборець, про
можливе кельтське походження якої йшлося в попередньому підрозділі, є не
єдиною. Ідеться також про гідронім Латориця (уперше зафіксований у 1248 р.),
який може бути пов’язаний з кельт. lato- ‘воїн’. Ця основа поширена серед
кельтських топонімів Європи (наприклад, гідронім Lattara в Іспанії, етноніми
1

Evans D. E. Op. cit. – P. 161.
Koch J. T., Busse P. E. Camulodūnon // Celtic Сulture. A Historical Encyclopedia. Vol. I. – Santa
Barbara; Denver; Oxford, 2006. – P. 337.
3
Див., напр.: Васильева М. Гора, бог и имя: о некоторых фрако-фригийских параллелях //
ВДИ. – 1990. – №3. – С. 95.
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Latobici/Latovici в Паннонії на Дунаї)1. Не виключена кельтська етимологія
назви річки Олька, яка має точний відповідник у кельтіберських топонімах Olca
в Галісії та Olkairun в долині р. Ербо (від кельт. *(p)olca ‘поле’2; пор. також
гідронім Olina в Галлії від кельт. olina- ‘річковий закрут, лікоть’3).
Досить симптоматичним є той факт, що сучасні гідроніми Латориця,
Лаборець, Олька, які демонструють найбільшу близькість до стародавніх
кельтських, зосереджуються в ареалі поширення латенських археологічних
пам’яток, тоді як оронім Камула розташований в ареалі перебування
кельтизованого населення й поблизу зафіксованих Клавдієм Птолемеєм
достовірних кельтських топонімів Карродун, Метоній та Еракт. Свідчення
сучасної топонімії, таким чином, узгоджуються з археологічною картиною та
інформацією писемних джерел. Отже, ми не відкидаємо можливості
кельтського походження тих або інших топонімів, які розташовані у глибині
слов’янського ареалу й можуть бути етимологізовані на слов’янському ґрунті.
Але пізній час фіксації цих відомостей істотно знижує їхню цінність для
історичної науки. У цілому ж, на наш погляд, використання свідчень сучасної
топонімії в реконструкціях етнокультурних процесів дописемної епохи є
виправданим лише для підтвердження інформації, отриманої з інших джерел –
писемних та археологічних.

1

Sims-Williams P. Op. cit. – P. 170, 205, 240.
Curchin L. A. Op. cit. – P. 23.
3
Sims-Williams P. Op. cit. – P. 97.
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5.3 «Кельтські» ремінісценції у Східній Європі за доби пізньої античності
та раннього середньовіччя

Наявність достатньо надійних кельто-слов’янських паралелей у мові,
міфологічних та світоглядних уявленнях ставить питання щодо історичних
обставин, за яких могли відбуватися контакти двох метаетнічних спільнот.
О. Шахматов у згаданій вище програмній статті вважав, що ці контакти
розгорталися в басейні р. Вісли та у Прибалтиці, де сусідами праслов’ян були
нібито кельтомовні племена венедівНа користь цієї гіпотези дослідник наводив
приклади топонімів, які, на його думку, мали кельтське походження. Серед
останніх О. Шахматов згадує, наприклад, назви р. Німан та м. Рига. Лінгвісти
цей висновок не підтримали, до того ж він суперечив наявній на той час
археологічній інформації. Лише через півстоліття, у 60-70 роки ХХ ст.,
припущення російського лінгвіста частково підтвердилися дослідженнями
польських археологів. Виявилося, що давні кельти насправді оселялися на
землях Верхньої та Нижньої Силезії, на верхній Віслі у Малопольщі, проникали
далеко на північ – до Куявії, а можливо й на узбережжя Балтики. Переконливим
свідченням цього стали близько сотні кельтських інгумаційних поховань у
районі Вроцлава, група поселень у Верхній Силезії, велика кількість пам’яток
тинецької групи латенської культури навколо Кракова тощо.
Як було показано вище, кельтські анклави на території Польщі
поступово асимілювалися носіями пізньолужицької, поморської, а згодом і
пшеворської культур. Останню інколи пов’язували зі слов’янами1, але сьогодні
загальноприйнятою є думка про те, що носіями пшеворської культури були
східні германці, які запозичили численні елементи культури кельтів. Цілком
можливо, що у складі пшеворської культури міг бути певний праслов’янський
компонент, водночас більш імовірне тло для кельто-слов’янських контактів
може становити зарубинецька культура ІІ ст. до н. е. – І ст. н. е., яка теж
належить до кола латенізованих. Поряд із ясторфськими (германськими)
елементами, на формування зарубинецької культури вплинуло латенізоване
середовищє Подунав’я. Очевидно, не випадково слов’яни вперше з’являються
на сторінках історичних джерел під етнонімом «венеди», який широко
представлений в кельтській та іллірійській ономастиці (наприклад, кельтське
1

Див.: Rosen-Przeworska J. Tradycje celtyckie...; Седов В. Славяне. Историко-археологическое
исследование. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – С. 79-92.
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плем’я Veneti на узбережжі Атлантики, окрема зникла етногрупа із такою ж
назвою на півночі Італії, кельтське поселення Vindobona, сучасний Відень, або
галльське плем’я Vindelici). У римський час пізньозарубинецькі старожитності
стали основою для формування київської археологічної культури, що згодом
органічно трансформувалась у власне слов’янські пам’ятки доби раннього
середньовіччя.
Латенізовані культури є ймовірним, але не єдиним можливим
етнокультурним контекстом зустрічі носіїв кельтських мов та праслов’ян. Така
зустріч могла статися й пізніше, навіть після сходження власне кельтів з
історичної арени. В епоху пізньої античності кельтські діалекти все ще
залишалися живими в західних провінціях Римської імперії, а також у
малоазійській Галатії. Цей факт засвідчують галльські лапідарні написи
побутового характеру III-IV ст., а також згадки пізньоримських авторів –
Св. Ієроніма, Сульпіція Севера та деяких інших1. У середині III ст., в період
глибокої політичної та економічної кризи Римської імперії, в її західних
провінціях спостерігається явище так званого «кельтського ренесансу»2.
Це явище виявилося насамперед в образотворчому та декоративноприкладному мистецтві, у якому відроджувалися притаманні латенським
традиціям мотиви відділеної від тіла голови, фігури богів зі схрещении ногами,
своєрідні зображення тварин тощо. Характерний кельтський стиль
відроджується в ювелірному мистецтві, способах орнаментації, художнього
оброблення, навіть у самих формах прикрас. Латенський орнамент у вигляді
людських голівок і літер S зустрічається навіть наприкінці IV ст. н. е. на
золотому медальйоні імператора Валента у складі скарбу, знайденому в
румунському Сільдашомйо3. На керамічних посудинах відроджується
латенський орнамент або його окремі елементи, які зовсім не використовували
впродовж кількох століть4. Сама гончарна майстерня у цей час починає
називатися кельтським словом avotis. До кельтських зразків звертаються
архітектори та будівельники римської Галлії5. У другій половині ІІІ ст. на місці
храмів римських та східних божеств будують галльські святилища. Тоді ж
частішають згадки про друїдів – після трьохсотлітньої офіційної заборони вони
1

Биркхан Г. Зазнач. праця. – С. 330-334.
Див.: MacMullen R. The Celtic Renaissance // Historia. – 1965. – № 14. – P. 93-104.
3
Щукин М. Готский путь. – С. 366.
4
Hatt J. J. Aperçus sur l‘évolution de la céramique commune gallo-romaine // REA. – 1949. –
№51. – P. 100-128.
5
Куликова Ю. «Галльская империя» от Постума до Тетриков: политические, социальноэкономические и культурные аспекты: Дис... канд. ист. наук. – М., 2003. – С. 116.
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знову з’являються в Галлії (SHA. XXX. 14). У міському середовищі, як про це
свідчать епіграфічні пам’ятки, упродовж ІІІ ст. у кілька разів зростає число
носіїв суто кельтських імен або подвійних кельто-римських. В окремих
регіонах їх кількість сягала 75%1.
У 260 році у Галлії імператором було проголошено римського
воєначальника Марка Кассіана Латінія Постума. Він відкинув германців за
Рейн, укріпив кордони, забезпечив фактичну незалежність західних провінцій
від Риму й створив так звану «Галльську імперію», яка більше десяти років
видавалась оазою процвітання на тлі загальної кризи. Постум використовував
«кельтський ренесанс» із метою укріплення своєї влади, усіляко підтримуючи
місцеві традиції та навіть заохочуючи до них населення. Це добре
простежується на матеріалах монетного карбування Галльської імперії, які
демонструють яскраві ремінісценції кельтських традицій. Після смерті Постума
у 268 р. його політику продовжували наступники – Марій, Вікторин, Езувій
Тетрик (останній носив кельтське ім’я).
У варварському середовищі Східної Європи традиції латенського
ремісничого виробництва й декоративно-прикладного мистецтва були відчутні
й у римський час2. Наприкінці ІІІ та у IV ст. спостерігається навіть своєрідний
ренесанс звичаїв і традицій, характерних для латенської культури та культур
«кельтської вуалі». У цей період більшу частину території України займала
черняхівська археологічна культура, виникнення якої пов’язують із
пересуваннями готів та інших германських племен, до яких долучилися
нащадки пізніх скіфів, сарматські племена язигів, аорсів, роксоланів. Помітний
компонент черняхівського населення становили вихідці з римських провінцій.
У Верхньому Подністров’ї та на Західній Волині до творення черняхівської
культури долучилися слов’яни3. За спостереженнями М. Щукіна, у
поховальному обряді носіїв черняхівської культури з’являється звичай
тілопокладення
зі
зброєю,
який
раніше
був
поширений
у
центральноєвропейських кельтів. Повернення до латенських форм і
технологічних прийомів спостерігається у виробництві прикрас (зокрема,
1

Биркхан Г. Зазнач. праця. – С. 308-309.
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3
Магомедов Б. Черняхівська культура. Проблема етносу. – Lublin: Wydawnictwo
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фібул), зброї1. Виготовлена на гончарному колі кераміка, яка широко
представлена в черняхівському речовому комплексі, наслідує римську
провінційну terra sigillata, яка у свою чергу сформувалася під впливом
кельтської ремісничої традиції. Більше того, як зазначає М. Щукін, ціла низка
типів черняхівських посудин «на диво нагадує кельтську, сіру лощену,
кераміку»2. Кельтське походження, на його думку, мав двоярусний
черняхівський горн для випалення кераміки, конструкція якого після римського
завоювання поширилася від Британії до Румунії. Гончарні традиції
черняхівської культури пов’язують саме з вихідцями з римських провінцій,
конкретно – з романізованим населенням придунайських регіонів, у складі
якого вагомий компонент складали й асимільовані нащадки кельтів.
Разом із готами до Східної Європи могла проникнути й певна кількість
нащадків давніх кельтів, які опинилися поза межами імперії. Принаймні так
дозволяють уважати результати антропологічного дослідження могильника
черняхівської культури Чернелів-Руський на Тернопільщині. Вони засвідчили,
що домінуючий морфотип похованих на цьому могильнику чоловіків
характерний також для тілопокладень латенської культури Австрії, Чехії,
Словаччини, Угорщини й навіть Великої Британії3. Характерно, що від нього
значно відрізняється жіночий тип цього та інших західноукраїнських
могильників черняхівської культури, з яким генетично пов’язане середньовічне
населення
києво-руської доби4. Іншими словами, за антропологічними
свідченнями в період існування черняхівської культури у Верхньому
Подністров’ї відбулося змішання слов’янського населення з нащадками
центральноєвропейських кельтів, діалекти яких усе ще могли зберігати
істотний кельтський компонент.
Припущення щодо наявності у складі готського конгломерату певних
нащадків кельтомовного населення у пізньоримський час узгоджується зі
згадками писемних джерел. Зокрема, Требеллій Полліон, розповідаючи про
напад племен Північного Причорномор’я на римські провінції у 269 р., серед
готів, герулів, гепідів та певкінів, згадує також певних кельтів [Celtae] (SHA.
1
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Рудич Т. Антропологічний склад населення могильника черняхівської культури ЧернелівРуський // Археологічні відкриття в Україні 2002-2003 рр.: Зб. наук. праць. – 2004. – Вип. 6. –
С. 394.
4
Рудич Т. Роль населення черняхівської культури у формуванні антропологічного складу
слов’янської людності України другої половини І – початку ІІ тис. н. е. // Археологія. – 2007.
– № 3. – С. 55.
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XXV. 6. 2). Нижче, серед трофеїв імператора Клавдія Готського, який переміг
варварів, Полліон відзначає величезну кількість захоплених римлянами
«славетних кельтських кобилиць» [equarum, quas fama nobilitat, Celticarum]
(Ibid. 9. 6)1.
У самому Північному Причорномор’ї Йордан та Пріск Панійський
згадують етноніми Boisci та Itimari, які мають надійно встановлену кельтську
етимологію2. У Певтингеровій мапі (VII.5) згадане словосполучення Tanasis
Galatiae, а візантійські джерела називають «Галатією» Меотійське озеро, тобто
Азовське море. Щоправда, у згаданому випадку не виключена помилка
переписувача або інтерполяція. О. Фалілеєв не виключає, що певна група
кельтомовного населення, до якої входили боїски [Boisci] та ітімари [Itimari],
могла співіснувати з германцями в Центральній Європі, звідки згодом
переселилася в район Меотиди3. Зазначимо також, що в ІV ст. на території
Центральної Європи згадується одне з готських племен, назва якого (Victohali)
також, імовірно, має кельтське походження (Amm. Marc. XVII. 12. 19). М.
Рахно звертає увагу на свідчення Кассіодора (Variae I, 38; III, 34; IV, 12, 46),
який згадує явно кельтські за походженням імена знатних готів Boio та
Marabadus. Цікаво, що кельтське ім’я Маробод у І ст. н. е. носив ватажок
маркоманнів – германського племені, яке асимілювало кельтський етнічний
конгломерат боїв у Богемії. На думку М. Рахна, у глосарії мови кримських готів
XVI ст. також наявні характерні кельтизми, яких немає в інших германських
мовах4.
Отже, можливість контактів слов’ян із нащадками кельтського
населення Центральної Європи в межах черняхівської культури виглядає
досить імовірною. Такі контакти, швидше за все, мали несистемний та
епізодичний характер. Водночас, низка дослідників уважає, що в
пізньоантичний та ранньосередньовічний період на землі сучасної України
проникла значна частина кельтського населення Галлії. Ці кельти, асимільовані
у слов’янському середовищі, нібито очолили процес формування
середньовічної Київської Русі. Оскільки проблема виникнення й раннійх етапів
1

Цей же античний автор відзначає допоміжні загони кельтів та франків на службі
галльського імператора Постума (SHA. XXIII. 7. 1)
2
Фалилеев А. Кельтские лингвистические остатки Юго-Восточной Европы (некоторые
результаты и перспективы исследования) // Acta linguistica Petropolitana. Труды Института
лингвистических исследований. – 2009. - Т. V, ч. 1. – С. 289-292
3
Фалилеев А. Кельты-танаиты: попытка интерпретации // Боспорский феномен: население,
языки, контакты. – СПб., 2011. – С. 685.
4
Рахно М. Кельтизми кримсько-готської мови // Мовні і концептуальні картини світу. – 2012.
– Випуск 39. – С. 232–239.
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формування Русі є однією з ключових у східноєвропейській медієвістиці,
розглянемо цю гіпотезу детально1.
Уперше ідею щодо кельтської теорії походження Русі висловив
Сергій Шелухін (1864-1938), відомий український політик, член Центральної
Ради та Генеральний суддя УНР, який після поразки визвольних змагань 19171921 рр. виїхав до Праги, де працював професором Українського Вільного
Університету2. Саме там у 1929 р. була опублікована праця «Звідкіля походить
Русь? Кельтська теорія походження Київської Русі з Франції»3. С. Шелухін
замислював її як масштабну, згадуючи, що через брак коштів йому довелося
скоротити книгу на три чверті й написати «телеграфічно», подаючи
найголовніше. Крім книги, у якій була викладена кельтська концепція
походження Русі, С. Шелухін замислював видання другої частини, «де
пояснюється, як кельтські переселенці з народів: Антів, Боїв, Лемовіків,
Раураків, Велавів, Галичан, якими літопис нам називав Галлів взагалі та ін.,
занесли із собою Слов’янам назви Богемії, Бойків, Лемків, Рави, Велині
(Волинь), Галичан, Антів»4. В особовому фонді С. Шелухіна в Центральному
державному архіві вищих органів влади й управління збереглися лише численні
нотатки до цих праць, а також машинописний «короткий екстракт»
дослідження, який за змістом у цілому збігається з опублікованим варіантом
книги «Звідкіля походить Русь?»5.
Виклад своєї концепції кельтського походження Русі С. Шелухін
розпочинає з аналізу літописного переліку народів, що живуть з заходу на
південь уздовж берегів «Варязького моря». Останнє С. Шелухін цілком
обґрунтовано називає «системою морських вод Західної Європи» й звертає
увагу на порядок розміщення «варязьких» народів: свеі [шведи], урмани
[нормани], готи, русь, агняни [англи], галичани [галли], волхва, римляни і т. д.
На думку, С. Шелухіна, народ русь, який розміщується літописцем поряд із
1
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Т. Шевченка, 2006. – 214 с.
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англами та галлами може бути ототожнений з рутенами [Rutheni] – кельтським
племенем, яке у І ст. до н. е. зафіксоване Ю. Цезарем на півдні Галлії, у
межиріччі Рони та Гаронни. Рутени дістали свою назву від території, на якій
проживали: вона «була трактом, шляхом, route для всіх народів, які ходили в
Галію і через Галію»1. Торгівельною та колонізаційною діяльністю рутенів
С. Шелухін пояснює зафіксовані античними авторами на Півночі Африки назви
міст Rusadir, Ruthusia, Rusconia та ін.2
Після завоювання Ю. Цезарем Галлії в середині І ст. до н. е. рутени
засвоїли здобутки римської цивілізації, однак у період Великого переселення
народів вони були змушені виселитися зі своєї батьківщини й попрямувати у
східному напрямку. Свідченням цього є епіграфічний напис з Ювавської
катакомби в Зальцбургу, у якому йдеться про вбивство Св. Максима ватажком
рутенів [rex Ruthenorum] Одоакром у 477 р. Історична пам’ять про ці події
збереглася в українців, адже в літописі Самійла Величка (кінець XVII ст.)
переможці Риму стародавні «русси» та їхній «князь Одонацер» названі
предками козаків.
У колишній римській провінції Норик рутени перебували упродовж
приблизно 150 років. Їхніми сусідами були волохи, слов’яни, а також інші
кельти – бої, відомі як Bojer, Bojarn, Baioarii. «Ці Боери чи Бояри – зазначає
С. Шелухін, – славилися хліборобством і прийшли в Норик із Галлії. Римляни
загнали їх в гори, а в кінці V ст. вони вернулися на старі місця в Норік ... Може
і в Київі звідси назва вищої боярської хліборобської верстви: бояри. Як назва:
Норці»3. Далі кельти попрямували до Причорномор’я. Шлях був їм відомий,
адже в давні часи кельти доходили далеко на схід, де змішувалися зі скіфами
(звідси й відомий античним авторам етнонім «кельтоскіфи»)4. Зупинившись на
території України, частина кельтів осіла на Галичині й подарувала їй свою
назву, інші ж рутени зайняли Таманський півострів і заснували Тмуторокань.
Важливим доказом «кельтськості» рутенів-русів С. Шелухін уважав той факт,
що візантійський автор Симон Логофет, описуючи напад Ігоря на Царград у
941 р., називає русів «дромітами», адже «Route по-грецьки це Dromos». Цей же
автор зазначає, що руси належать до народу франків, що для С. Шелухіна є
незаперечною вказівкою на прабатьківщину русів – Францію. Причорноморські
руси-рутени були тими варягами, яких слов’яни покликали правити ними, адже
1
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візантійські автори Іоанн Скіліца (ХІ ст.) та Георгій Кедрин (ХІІ ст.) називають
варягів «кельтами за походженням». С. Шелухін висловлює оригінальну думку
про те, що Рюрик, Синеус та Трувор були легендарними персонажами, які
уособлювали три суспільних стани – бояр, дружинників та торгівців.
На підтвердження своєї теорії С. Шелухін наводить цитату з виданого у
1621 р. твору Жака де Шарона, офіційного історіографа Людовика ХІІІ, який
стверджував, що русини, тобто українці, походять від галлів, зокрема, від
народу рутенів1. Крім того, С. Шелухін звертає увагу на численні паралелі у
традиційній культурі українців з одного боку та кельтів і французів з другого.
Книгу завершує звернення С. Шелухіна до майбутніх опонентів: «Ясно, що
праця наша вже через новину теми і через наш протест проти політики в науці
зустрінеться не тілько з упередженістю, а і з ворожістю. Але істина від того
вмерти не може і те, що в нашій праці є істинного, примусить звернути більшу
увагу в питанні про походження Київської Руси в той бік, в який ще ніхто не
звертався. Істину, яка потрібна і Українцям, і Москвинам, і всім народам,
шукати куди тяжче, ні ж проголошувати вигадки дійсністю, а дійсність
відкидати, особливо в догоду заінтересованості»2.
Усупереч очікуванням її автора, публікація праці «Звідкіля походить
Русь?» була зустрінута позитивно багатьма представниками української
еміграції. Так, публіцист і громадський діяч д-р Микола Возняк у листі до
С. Шелухіна писав: «Я просто захоплений нею [книгою – Г. К.]. Хай наші
“історики”, що привикли думати шаблонами, а властиво навіть і думати не
вміють, говорять собі що хочуть, а я вважаю Вашу працю, без жадного
підхлібства з мого боку, просто епохальною в історії українських дослідів над
минулим своєї батьківщини» (24.12.1933)3. З захопленням про книгу
С. Шелухіна відгукнувся В’ячеслав Липинський: «Не потрібую запевняти Вас, з
якою цікавістю перечитав я Вашу надзвичайно цінну по висновках і з такою
великою ерудицією написану працю ... сніп світла, кинутий Вами на початки
історичного життя на нашій землі»4. В архіві С. Шелухіна зберігаються
витримки з листів інженера М. Гайдака, філолога К. Чайки, а також короткі
повідомлення від зарубіжних колег С. Шелухіна – проф. Рене Мартеля з
Парижа, проф. Бернекера з Мюнхена, проф. Петковича з Белграда, які виявили
до праці інтерес. Позитивні рецензії на книгу С. Шелухіна було опубліковано у
1

Там само. – С. 56-57.
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західноукраїнських та діаспорних виданнях «Українська Нива», «Свобода»,
«Літопис Бойківщини», «Правда і Воля», «Вісник союзу українських
громадян».
Усі позитивні відгуки на свою книгу С. Шелухін зібрав у своєрідному
есе, що, судячи з усього, було адресоване редакції якогось видання «не для
реклами, а ради правди, проти якої воюють люде злої волі»1. Так С. Шелухін
називав критиків своєї теорії, яким відповідав рішучо й безапеляційно:
«Москвини в своїх трьох часописах вилаялися, але наукової рецензії ніхто з них
не подав і ні єдиного факту й доказу з моєї аргументації не повалив, навіть не
пробував повалити»2. З українського боку, критика С. Шелухіна була
представлена рецензією на працю «Звідкіля походить Русь?», авторство якої
належить етнографу та археологу Вадиму Щербаківському. У відповіді на
рецензію, яка була з редакційними правками опублікована в «Літературнонауковому віснику»3, С. Шелухін підсумовував: «У всім, що написав
В. Щ. немає ні єдиної серйозної думки і ні єдиного аргументу, який хоч в чимсь
захитав б основи моєї теорії про кельтське походження Русі»4.
Критики кельтської теорії походження Русі, очевидно, було доволі
багато. В одному зі своїх рукописів С. Шелухін скаржився: «Моя праця, бувши
тілько начерком, ускладнюється тим, що мушу нову гіпотезу Галльського,
Кельтського походження Української Руси не тілько аргументувати без всякої
помочі попередників, бо їх немає, а ще й обороняти її, натикаючись постійно на
фортеці [російських] унітаристів та норманістів, будованих ними сто п’ятьдесят
років»5. Попри все, С. Шелухін залишився вірним своїй концепції, яка
висвітлена також і в подальших його працях6.
З точки зору сучасного рівня знань про кельтів та етнічні процеси у
Європі наприкінці епохи античності та на початку раннього середньовіччя
гіпотези С. Шелухіна викликають іще більший скепсис, ніж у його критиків на
початку 1930-х рр. Насамперед, слід зазначити, що плем’я під назвою Rutheni
справді мешкало на півдні Галлії, хоча його назва не є власне кельтською за
1
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Березень. – С. 233-239.
4
ЦДАВОУ. – Ф. 3695. – Оп. 1. – Спр. 31. – Арк. 48.
5
ЦДАВОУ. – Ф. 3695. – Оп. 1. – Спр. 51 Нариси до історії українського права. 2. VII-IХ
[Русь у Ю. Цезаря, Русь давніша за Ю. Цезаря і пізніша, Русь на Україні]. – Арк. 1.
6
Див., наприклад: Шелухін С. Україна – назва нашої землі з найдавніших часів. – Дрогобич:
Бескид, 1992. – С. 101.
2
3
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походженням (див. нижче). Рутени були невеликим за чисельністю племенем,
участь якого у військово-політичних подіях була обмеженою. У політичному
житті Галлії рутени помітної участі не брали, й Цезар, який згадує це плем’я у
своєму творі, особливої уваги йому не приділяє. Рутени були легко підкорені
римлянами й у наступні століття швидко асимілювалися. На півдні Галлії
імперська політика романізації була реалізована досить успішно: кельтські
культурні елементи тут майже не виявляються, натомість широко
розповсюджується міська космополітична культура. Галльська мова була
цілковито витіснена латиною вже через століття після римського завоювання.
На цьому тлі дуже важко уявити, щоб у V ст., за часів розпаду імперії, коли
германські ватажки розглядали населення галльських провінцій винятково як
здобич, частина мешканців найбільш цивілізованого регіону Галлії раптом
згадала про своє «героїчне» кельтське минуле й подалася у далекі мандри. Аби
подолати шлях до причорноморських степів, рутени мали пройти кілька тисяч
кілометрів крізь ворожі племена гуннів та готів, які в той час просувались у
протилежному напрямку.
Гіпотетичне переселення рутенів у Північне Причорномор’я не
згадується жодним писемним джерелом. Поява катакомбного напису з
Зальцбурга, на який посилається С. Шелухін, пояснюється греко-римською
традицією пов’язувати сучасні народи зі стародавніми етнонімами. Так Одоакр,
який походив із германського племені ругіїв, стає «ватажком рутенів». Згодом у
такий саме спосіб русичи Святослава у візантійських джерелах стають
«скіфами», а варяги – «кельтами», адже ще з часів Аристотеля у грецькій
традиції був поширений поділ усіх варварських племен півночі на кельтів та
скіфів. На повідомлення візантійських джерел про нібито кельтське
походження варягів уперше звернув увагу В. Васильєвський, на працю якого
традиційно посилаються прихильники кельтської теорії походження Русі.
Однак сам російський дослідник, аналізуючи згадане свідчення, зазначає, що у
візантійських джерелах ХІ – ХІІ ст. «кельтами» постійно називають французів,
південно-італійських норманів, німців Священної Римської імперії тощо1. Так
само вправно маніпулювали етнічними термінами й історики XVI-XVII ст.:
литовські хроністи виводили походження свого народу від римських
переселенців у Прибалтиці, польські обстоювали походження шляхетського
стану від сарматських вершників, французькі обґрунтовували велич своєї

1

Васильевский В. Труды. – СПб: Типография императорской академии наук, 1908. – Т. 1. –
С. 323-324.
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країни рутенською «колонізацією» Східної Європи, а українські –
спорідненістю козаків із «рутенами Одоакра», переможцями Риму.
Етимологічні побудови, вміщені у праці «Звідкіля походить Русь?»,
також не витримують жодної критики. С. Шелухін не був знайомий з
кельтськими мовами, не усвідомлював різниці між діалектами давніх кельтів у
Галлії та середньовічною ірландською мовою1, постійно змішував «кельтську»
мову з французькою на тій підставі, що кельти змішалися з римлянами й
засвоїли латину. Відсутність філологічного фаху С. Шелухін не вважав
істотною перепоною для своїх наукових пошуків: «Я не філолог – зауважував
він. – Є одначе такі елементарні речі, для розуміння яких досить звичайної
гімназіальної освіти, половина програми якої грунтується на філології ... Свої
думки в філологічній справі я подаю просто як людина, що має в ній знання
середньої освіти і примушена заявити свій голос, бо спеціалісти не
удосужуються сказати своє авторитетне слово»2.
Обґрунтовуючи свою концепцію, С. Шелухін наводить низку
культурологічних аргументів, які мають непрямий характер, хоча й викликають
певний інтерес. Зокрема, С. Шелухін говорить про те, що провансальські
народні пісні схожі з українськими, в обрядах українців та французів важливу
роль відіграє півень тощо. Справді цінною є паралель проведена С. Шелухіним
між звичаєвим правом українців та кельтських народів. Зокрема, в обох
юридичних традиціях присутній принцип роздільності майна чоловіка й жінки
у шлюбі, якого, водночас, немає у римському та германському праві. Однак
далі С. Шелухін суперечить сам собі, вважаючи доказом «кельтськості» русів
наявність елементів римських Законів ХІІ таблиць у Правді Ярослава3.
Загалом, книга С. Шелухіна «Звідкіля походить Русь?» становить перш
за все публіцистичну працю, написану як відповідь «російським унітаристам»,
що наголошували на єдності історичної долі росіян, українців та білорусів, а
також норманістам, які заперечували південне коріння києво-руської
державності. І тим, і іншим фаховий юрист С. Шелухін протиставив власну
оригінальну історичну концепцію, яка, щоправда, ґрунтувалася переважно на
інтуїтивних здогадках та безумовно широкій ерудиції автора. Однак надалі
друге дихання «кельтській теорії» спробували надати дослідники, рівень
фахової підготовки яких не викликає сумнівів.
1

Шелухін С. Чи тож критика? – С. 237.
ЦДАВОУ. – Ф. 3695. – Оп. 1. – Спр. 33 Рукописи праць «Іпатьевский літопис» та ін. –
Арк. 1.
3
Шелухін С. Звідкіля походить Русь. – С. 68.
2
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Першим із них був російський дослідник антинорманістського напрямку
А. Кузьмін, який на початку 1970-х рр. виклав свою версію пошуків
кельтського коріння Київської Русі й опублікував її на сторінках впливового
журналу «Вопросы истории»1. Його бачення проблеми дещо відрізняється від
запропонованого українським дослідником. А. Кузьмін був прихильником
гіпотези про те, що літописні варяги, покликані новгородцями, насправді були
балтійськими слов’янами, зокрема, мешканцями острова Рюген. Явно
неслов’янські елементи мови й культури варягів дослідник пояснював впливом
на балтійських слов’ян давніх кельтів. Назву «Русь» він так само виводив від
кельтського етноніма «рутени»2. Чільна увага у статті А. Кузьміна присвячена
проникненню кельтського впливу в регіон, який в античні часи був відомий як
Германія.
У цілому дещо перебільшуючи етнічну монолітність кельтів, що було
загалом характерно для історіографії 60-80-х рр. ХХ ст., А. Кузьмін наводить
численні ономастичні та археологічні аргументи на користь наявності
кельтського компоненту серед відомих римлянам германських племен3. Факт
значної кельтизації германців на рубежі ер нині є встановленим4, щоправда
достовірних свідчень, які б підтверджували просування кельтів на землі, що
згодом будуть заселені балтійськими слов’янами, принаймні поки що немає5.
Уважаючи літописних варягів слов’янізованими кельтами з південного
узбережжя Балтійського моря, А. Кузьмін робить спробу спростувати один із
найбільш вагомих аргументів норманізму, а саме скандинавське походження
імен руських послів, які брали участь в укладенні договору з Візантією у 941 р.6
На думку А. Кузьміна, такі імена як Алдан, Карн, Івар, Стир, Куци, Боричь,
Ігер, Тілен, Амінод та деякі інші насправді є кельтськими за походженням, так
само як і імена Рюрика, Синеуса, Трувора і Діра. До аналізу цього аргументу
кельтської теорії походження Русі ми повернемося дещо нижче.
Заслуговують на увагу також спостереження А. Кузьміна щодо
ірландського впливу на християнську церкву Київської Русі, який дослідник
1
Кузьмин А. Об этнической природе варягов (к постановке проблемы) // ВИ. – 1974. – № 11.
– С. 54-83. Далі посилання за виданням: Кузьмин А. Об этнической природе варягов (к
постановке проблемы) // Варяги и Русь. В 2-х частях. – 2-е изд. – М.: НП ИД «Русская
панорама», 2004. – C. 576-620.
2
Там само. – С. 594
3
Там само. – С. 585-604.
4
Див., наприклад: Todd M. Op. cit. – P. 19-27.
5
Навряд чи такою може вважатися згадка Тацита про подібність мови естіїв до бриттських
діалектів (Germania, 45).
6
Кузьмин А. Об этнической природе варягов. – С. 605-615.
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вважав непрямим підтвердженням гіпотези кельтського походження варягів.
А. Кузьмін широко використовує працю О. Ісаченка, присвячену християнізації
паннонських та моравських слов’ян у другій половині VIII ст.1 Важливу роль
тут відіграв ігумен монастиря Св. Петра ірландець Вергілій (Fergil), а також
його сподвижники та співітчизники2. На думку А. Кузьміна, балтійські
слов’яни також завдячували прийняттям християнства не тільки німецьким, а й
ірландським місіонерам. До останніх вони нібито ставилися з особливою
пошаною. Відповідно варяги, яких А. Кузьмін ототожнював із балтійськими
слов’янами, були носіями «ірландсько-британської» церковної традиції, яку
вони принесли на Русь3.
Відомо, що християнська церква в Ірландії епохи раннього
середньовіччя доволі істотно відрізнялася від римської. Зокрема, в Ірландії
набула широкого розповсюдження традиція близькосхідного аскетизму, у
богослов’ї широко використовували праці отців східної церкви, вивчали
здобутки грецької науки та літератури. Організаційно ірландська церква
спиралася на мережу монастирів, якими керували ігумени, а не на єпархії на
чолі з єпископами4. Серед паралелей між християнськими традиціями Ірландії і
Київської Русі А. Кузьмін називає такі: помітний в обох традиціях сильний
вплив Старого Завіту, форма надмогильних хрестів у Новгородській землі, яка
нагадує так звані «кельтські хрести» Ірландії, спосіб адміністративного
управління церковним апаратом києво-руської церкви часів Володимира, що
1

Исаченко А. К вопросу об ирландской миссии у паннонских и моравских славян // Вопросы
славянского языкознания. – 1963. – Вып. 7. – С. 51.
2
О. Ісаченко зосереджує увагу на зверненні до імператора Візантії моравського князя
Ростислава з проханням про надання християнської місії (йдеться про запрошення Кирила та
Мефодія у 863 р.), у якому слов’янський князь скаржиться на те, що місіонери «з Влахъ и из
Грькъ и из Нъмьць» по-різному навчають християнству й цим спантиличують його підданих.
Оскільки немає інформації про візантійське місіонерство у слов’янських землях до Кирила та
Мефодія, О. Ісаченко пропонує вважати, що під словами «оучителе ... изъ грькъ» слід
розуміти ірландських монахів, адже саме вони володіли грецькою мовою й спиралися на
грецькі християнські джерела у своїй місіонерській діяльності. Для прикладу він наводить
ім’я сподвижника Вергілія ірландця Добдагрека (Там само. – С. 62). Насправді цей аргумент
– хибний, адже «Добдагрек» є лише викривленням ірландського імені Dub-dá-chrich, див.:
Lydon J. The making of Ireland. From ancient times to the present. – London, New York:
Routledge, 1998. – P. 22.
3
Кузьмин А. Падение Перуна. Становление христианства на Руси. – М.: Молодая гвардия,
1988. – С. 160-162.
4
Боднарюк Б. Особливості християнізації кельтських племен і напрямки чернечого
місіонерства у Західній та Центральній Європі в IV-X ст. (І) // Питання стародавньої та
середньовічної історії, археології й етнології: Зб. наук. праць. – Чернівці, 2003. – Том 2(16). –
С. 7-36.
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нагадував організацію Зальцбурзької єпархії, фактично керованої ігуменом
Віргілієм1. А. Кузьмін звертає увагу на легенду про заснування Антонієм
Римлянином монастиря у Новгороді. Її сюжет про те, як під Антонієм, який
молився на березі моря, обвалилася скеля й віднесла його на береги Ільменьозера, нагадує поширені в Ірландії оповідання про «плавання» святих2.
Серед радянських дослідників ідеї А. Кузьміна щодо кельтського
походження літописних варягів не знайшли прихильників. Лише нещодавно
була опублікована праця С. Цвєткова, який спробував розвинути їх3. В цілому
повторюючи аргументацію А. Кузьміна, С. Цвєтков підкріплює її деякими
власними спостереженнями, обґрунтованість яких, щоправда, викликає
сумніви. Навряд чи можна назвати коректними порівняння давньоруських
дружинних поховань ІХ-Х ст. з пракельтськими князівськими могилами VIIVI ст. до н. е. у Центральній Європі або моноксилів, які використовували
русами для походу на Константинополь у IX ст. з галльськими кораблями,
описаними Цезарем у середині І ст. до н.е. тощо.
До такого довільного користування порівняльним методом можна було б
поставитися з розумінням, адже С. Цвєтков не є професійним істориком,
археологом або лінгвістом. Але його праця видана у 2010 р. під грифом
Інституту російської історії РАН як наукове видання. Передмову до нього
написав директор згаданої установи А. Сахаров, який називає ідею щодо
скандинавського походження варягів «маячнею», «глобальною історичною
фальшивкою» та «елементарною русофобією» й вважає «дуже цікавими
спостереження С. Цвєткова з приводу кельтського коріння слов’янства, яке
сягає (разом із кельтами) Ірландії»4. Сам С. Цвєтков завершує свою книгу
закликом до «відродження духовної єдності народів Росії, України та Білорусії,
якого всі ми тепер так гостро потребуємо»5.
Із розпадом Радянського Союзу ідея щодо кельтського впливу на
формування Київської Русі знайшла своїх прихильників і в Україні, адже до
поля зору дослідників знову потрапила книга С. Шелухіна. Першим, хто
звернув на неї увагу, був відомий вітчизняний мовознавець О. Стрижак. Він
1

Кузьмин А. Падение Перуна. – С. 172-174.
Там само. – С. 170-171.
3
Цветков С. Поход русов на Константинополь в 860 году и начало Руси. – СПб.: Изд-во
«Русско-Балтийский информационный центр “БЛИЦ”», 2010. – 284 с.
4
Сахаров А. Предисловие. 860 год: международное признание Руси // Цветков С. В. Поход
русов на Константинополь в 860 году и начало Руси. – СПб.: Изд-во «Русско-Балтийский
информационный центр “БЛИЦ”», 2010. – С. 5-16.
5
Цветков С. Зазнач. праця. – С. 216.
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перевірив аргументи С. Шелухіна щодо переселення кельтів-рутенів на схід
шляхом порівняння топонімів та етнонімів Галлії, які були відомі античним
авторам, і назв місцевостей сучасної України. Дослідник зіставляє античний
урбанонім Rusiana на лівому березі Рейну й «численні українські Русанівки,
Русанів і Русанівці», нібито кельтський етнонім Breuci1 на Середньому Дунаї й
потамонім Бревський Колодязь у басейні Десни. «Цей випадок – зазначає
О. Стрижак, – переконливо визначає напрям міграцій: Галлія (Надрейння) –
Паннонія (Наддунайщина) – Київська Русь (Наддніпрянщина)»2.
На користь кельтського походження русів (варягів) висловився
В. Скляренко, який здійснив спробу поєднати аргументи української
(С. Шелухін) та російської (А. Кузьмін) версій кельтської теорії3. Згідно з
концепцією В. Скляренка, в епоху Великого переселення народів одна частина
кельтів-рутенів із Південної Галлії попрямувала на схід – у придунайський
Норик, а звідти – у Причорномор’я. Інші ж рутени переселилися на північ – у
Прибалтику, а саме на о. Рюген. На нових місцях кельти змішалися зі
слов’янами й стали їх професійним військом. Західні слов’яни називали їх
«варягами», й цей термін В. Скляренко виводить зі слов’янського іменника
warъ ‘охорона, захист’ й суфікса -agъ.
На відміну від С. Шелухіна, який не був фаховим філологом і не
орієнтувався у кельтологічній літературі, у розпорядженні В. Скляренка, судячи
з посилань, була класична праця з галльської ономастики Д. Елліс Еванса.
Британський дослідник зазначає, що нині немає жодних підстав для виведення з
кельтських мов племінної назви Rutheni4. Походження даного етноніму не
встановлене й сьогодні. Водночас, В. Скляренко на цей факт уваги не звертає,
так само як і на висновки також використаної ним праці О. Пріцака. Останній
встановив, що стосовно Русі термін Rutheni почали уживати відносно пізно
англо-норманські вчені, які намагалися наблизити назву «руси» до звичного
латинського написання. «Форми Rut-en-/Ruth-en-, що належать до XI—XII ст. є
книжними релатинізованими формами, позбавленими безпосереднього впливу
на з'ясування питання про етимологію назви Rus/Русь»5.

1
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К.: Наукова думка, 1991. – С. 200.
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Натомість, шукаючи аргументів на користь своєї гіпотези, В. Скляренко
здійснює етимологічний аналіз імен літописних варягів й, слідом за
А. Кузьміним, робить висновок щодо кельтського походження більшості з них.
Однак із кількох причин, запропоновані етимології потребують додаткової
аргументації. В. Скляренко, як і його попередник А. Кузьмін, у своїх
етимологічних побудовах спиралися на тритомний «Давньокельтський
словник» (Alt-celtische Sprachschatz) Альфреда Хольдера, виданий у 1891-1913
рр. Нині цю працю вважають застарілою, адже зусилля її автора «не оминути
будь-яке слово, яке може бути “давньокельтським”, призвело до включення
багатьох форм, інтерпретація яких є вкрай ненадійною, в результаті чого його
Словник перетворився на суміш форм, які походять з різних мов»1. Жодне з
«кельтських» імен, використаних В. Скляренком чи А. Кузьміним, у сучасних
дослідженнях ономастики давніх кельтів узагалі не розглядають.
Сумніви викликає зіставлення літописних імен Аминодъ та Тилен із,
відповідно, іменем галатського ватажка Amyntas (середина І ст. до н.е.) та
етнонімом «тілени» (від назви кельтської держави Tylis у Фракії ІІІ ст. до н.е.).
Ці назви належать до зовсім інших хронологічних та географічних реалій, до
того ж вони не є кельтськими за походженням. Деякі з нібито кельтських імен,
які наводять згадані автори, насправді є германськими. Це стосується, зокрема,
імен руських послів у Константинополі Акунъ, Алданъ, Колъ та Веремудъ, які
пропонується виводити від нібито давньокельтських імен Acon (Aconius), Coll,
середньовічного шотландського імені Aldan, а також від галльського топоніму
Veremundiacus. Насправді антропоніми Aldan (від д.-англ. Eald «давній,
старий»), Acon та Col є англо-саксонськими2, тоді як ім’я Veremund (Vermudo)
належало германському королю Кастилії, який правив близько 485 р. На англосаксонському матеріалі може бути пояснене ім’я Дір (антропонім Dyr
згадується у «Книзі Судного дня» 1066 р.), яке В. Скляренко та А. Кузьмін
відносять до кельтських.
Водночас, цілком імовірним виглядає зіставлення літописних імен
Вузлевъ й Фудри з французькими антропонімами Vouzailleu та Foudriat3, адже
альтернативних германських етимологій ці імена не мають. Також безперечно
цікавим є висвітлений В. Скляренком факт, що у ранньосередньовічній Галлії
був доволі широко представлений антропонім Рюрик (у формах Rauric, Ruric,
1
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Roric, Roricus, Rorigus тощо), який мав відтопонімне походження1. Тут не буде
зайвим іще раз звернутися до праці О. Пріцака, на думку якого в останній
чверті VIII ст. у Східній Європі діяла рутено-фризько-норманська торговельна
компанія. Її центром був французький Родез (історична Рутенія), а провідну
роль відігравали фризи. Ці торгівці нібито й принесли слов’янам назви Rus/Russ-2. Згадана гіпотеза не була достатньою мірою аргументована й підтримки
у середовищі фахівців не знайшла. Однак звертає на себе увагу той факт, що у
850 р. правителем південної Фризії з центром у торгівельному місті Дорестад
став племінник або брат датського короля Гаральда на ім’я Рюрик (Rörik)3.
Незалежно від того, чи існувала в реальності рутено-фризьконорманська компанія, яка контролювала східноєвропейські торгівельні шляхи,
важко не погодитися з тим, що джерела змальовують русів як військовоторгівельну еліту населення Східної Європи уздовж шляху «з варяг у греки».
Наявність серед імен русів антропонімів імовірно скандинавського, англосаксонського, старофранцузького, іранського, балтського та слов’янського
походження вказує на те, що дана група формувалася з багатьох етнічних
джерел. Вона була продуктом гетерогенної культури балтійського регіону VIIIХ ст., у створення якої, на думку П. Толочка, зробили внесок нормани, сакси,
каролінги й слов’яни4.
З огляду на це, можна погодитися з В. Скляренком, який вважає русів
професійною групою воїнів. До кельтів вона безпосереднього стосунку не мала,
однак у Східну Європу її представники могли принести деякі елементи
культури кельтських народів Західної Європи, що пояснює деякі цікаві збіги та
спільні риси у культурах Київської Русі та середньовічної кельтської Ірландії5.
Починаючи з 795 року вікінги з Південно-Західної Норвегії здійснювали
систематичні напади на Ірландію, а до середини ІХ ст. на острові були
засновані скандинавські міста й державні утворення. Розвинена культура
ранньосередньовічної Ірландії істотно вплинула на декоративно-прикладне
мистецтво вихідців із Північної Європи. Останні принесли високохудожні
острівні вироби до Скандинавії, де вони ставали зразками для наслідування та
1
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копіювання. Яскравим прикладом цього є запозичення норвежцями форми
ірландської кільцевої фібули, яку з Х ст. масово відтворювали скандинавські
майстри1. Фібули цього типу широко представлені у балтійському регіоні, а
також на території Київської Русі, зокрема, у середньовічному Києві.
Характерний для ранньосередньовічної Ірландії «плетений» рослинний
орнамент глибоко вплинув на мистецтво країн Скандинавії й, відповідно, Русі.
Скандинавським посередництвом пояснюють проникнення до Східної Європи
форми «кельтського хреста». З Ірландії хрести згаданого типу потрапляють до
Скандинавії та Північної Німеччини. На землях Київської Русі хрести подібної
форми зустрічаються з XII-XIV ст. Подальшим розвитком цієї форми вважають
«променисті» хрести, поширені на півдні України за ранньомодерної доби2.
Певний ірландський вплив на культуру Русі міг бути також результатом
прямих контактів. Дж. Кері звертає увагу на те, що для середньовічних
освічених
ірландців
Східна
Європа,
Скіфія,
була
легендарною
прабатьківщиною, своєрідною «Ірландією на Сході». У міфологічній
ірландській генеалогії, предок ірландців Феній Фарса був названий правителем
Скіфії, що пояснюється суголосністю самоназви середньовічних ірландців
Scotti з етнонімом Scythi3. Незважаючи на те, що «скіфська теорія» походження
ірландців була суто інтелектуальною конструкцією, вона сприяла зростанню
інтересу до земель Русі з боку вихідців з Британських островів.
У написаному близько 1185 р. «Житії Св. Маріана»4 зазначено, що
певний ірландець Маврикій «один у супроводі хлопчика … глухими дорогами
прибув до руського князя, й від цього володаря та інших перших осіб
надзвичайно багатого міста Києва [urbis ditissimae Chios] отримав у подарунок
дорогоцінне хутро ціною у сто фунтів срібла, яке він забрав на возах й мирно
повернувся разом із купцями до Регенсбурга»5. На ці кошти в Регенсбурзі було

1
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засновано бенедиктинський монастир Св. Якоба та Св. Гертруди, який згодом
став фактичним та юридичним центром ірландських монастирів у Європі1.
Установлено, що «руським князем», який допоміг ірландцям із коштами
для заснування монастиря, був Ізяслав Ярославич (1024-1078), і не останню
роль у його прихильності до ірландців відіграла дружина – польська принцеса
Гертруда, ім’я якої було увічнено в назві регенсбурзького монастиря2. Знаком
подяки ірландських монахів, які славилися майстерним володінням технікою
книжної ілюстрації, уважають чотири мініатюри з Трирської псалтирі,
особистого молитовника Гертруди3. Вплив острівної традиції книжної
ілюстрації помічають також в Остромировому Євангелії, мініатюри якого
мають паралелі на сторінках Книги з Ліндісфарн, створеної наприкінці VII ст. у
Нортумбрії4. Спільні риси з ірландською літературною традицією дослідники
відзначають у деяких пам’ятках давньоруської писемності5.
В історіографії нерідко можна зустріти згадки про заснування ірландцями
католицького монастиря в Києві, який функціонував до 1230-х рр.6 Слід
зазначити, що зв’язок із ірландцями даного монастиря, існування якого
зафіксоване в пізніших польських хроніках, залишається суто гіпотетичним. Не
зайвим у контексті нашого дослідження буде згадати казус із публікацією у 1985
р. на сторінках журналу «Жовтень» поеми «Плач над градом Кия»7. Її автор,
письменник та поет Ю. Винничук, видавав поему за твір ірландського монаха
Ріангабара, який нібито був свідком захоплення Києва ордами Батия. Як не дивно,
ця доволі відверта містифікація у вітчизняному літературознавстві без жодної
перевірки була сприйнята за аутентичне джерело, згадка про яке потрапила навіть
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на сторінки «Української літературної енциклопедії»1. Цей доволі прикрий
випадок засвідчив, м’яко кажучи, невисокий рівень кельтознавства в Україні.
Підсумовуючи викладене зазначимо, що кельтська теорія походження
Русі є продуктом переведення наукової дискусії в політичну площину. Саме
тому сьогодні вона має викликати інтерес насамперед серед дослідників ідей та
уявлень. «Кельтська теорія» виникла як реакція на аргументи норманської
теорії щодо заснування державного об’єднання східних слов’ян варягамискандинавами. На противагу їм, прихильники «кельтської теорії» серед
українських та російських учених пропонували вважати засновниками Русі
слов’янізованих кельтів південного узбережжя Балтики та Північного
Причорномор’я. При цьому, якщо українські науковці намагалися використати
кельтську теорію для доведення південного (українського) походження
Київської Русі та відокремленості українського етносу від російського, то для
російських дослідників вона є свідченням спільної історичної долі росіян,
українців та білорусів.
З наукової точки зору кельтська теорія походження Русі виглядає
недостатньо аргументованою. Вона ґрунтується на «романтичному» сприйнятті
кельтів як монолітного етносу зі своїм національним характером, який створив
єдину у своїх проявах «цивілізацію». Методологічно некоректними є
порівняння культури давніх кельтів та ранньосередньовічної Русі, адже між
цими явищами простягається приблизно тисячолітня хронологічна лакуна. До
того ж, за невеликим винятком, усі випадки подібності кельтської і
давньоруської культур є типологічними, тобто такими, що їх можна пояснити
схожими умовами розвитку суспільств, що в різний час перебували на ранніх
етапах формування державності й сприймали ті самі зовнішні впливи. Левова
частка аргументів прихильників кельтської теорії походить із етимологічних
побудов інтелектуалів середньовічної та ранньомодерної доби, які намагалися
штучно прив’язати сучасні їм європейські народи до відомих із античних
джерел етнічних назв. Наявність спільних рис у культурі Ірландії і Київської
Русі, на яких акцентують увагу дослідники, можна пояснити існуванням
прямих та опосередкованих контактів між Британськими островами та Східною
Європою у Х-ХІІ ст. Ці контакти становлять перспективне поле для подальших
досліджень, однак жодним чином вони не можуть указувати на якусь істотну
роль кельтських народів, давніх або середньовічних, у створенні києво-руської
державності.
1

Ірландська література // Українська літературна енциклопедія. Т. 2. – К.: Українська
енциклопедія, 1990. – С. 331.
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СХІДНІ КЕЛЬТИ В ІСТОРІЇ ЄВРОПИ
(замість післямови)

Наукове дослідження спадщини давніх кельтів у Європі триває понад
півтора століття, однак чимало питань усе ще залишаються предметом
дискусій. Це пов’язано з кількома обставинами як наукового, так і
позанаукового характеру. Уже на етапі становлення на кельтологію впливали
світоглядні та ідеологічні настанови різних історіографічних шкіл, нерідко
політично вмотивовані. Цей вплив простежується ще з епохи античності, коли
греко-римські автори переносили на кельтські племена свої уявлення про чужу,
«варварську» культуру, яка протистоїть «цивілізації». За модерної доби
інформацію про кельтів активно використовували європейські інтелектуальні
еліти для конструювання національних історичних наративів.
У новітній історіографії давніх кельтів розглядали як етногрупу, окремі
частини (племена) якої в результаті масових міграцій розселилися від Ірландії
до Туреччини. Історичним кельтам була притаманна латенська археологічна
культура, своєрідність якої визначали «етнографічні» ознаки, серед яких
інгумаційні поховання з багатим інвентарем, гончарна кераміка, латенський
художній стиль і протоміські поселення oppida. Поступово в історіографії, а до
певної міри й у масовій свідомості, утвердилось уявлення про кельтів як про
«передвісників» єдиної Європи та прогресивний культурний авангард західної
цивілізації. Ця ідея найбільше вплинула на вивчення східних кельтів у країнах
«соціалістичного табору». Зокрема, вона призвела до виникнення полярних
міграціоністських та автохтоністських концепцій. Лише в останні десятиліття
намітився поступовий відхід від радикальних точок зору, який виявляється в
пошуках зваженого підходу до вивчення етнокультурного розвитку східної
частини Європи, який би враховував роль як прибулих, так і автохтонних
компонентів.
Наприкінці ХХ ст. в західноєвропейській (насамперед, британській)
історіографії виник напрямок «кельтоскептиків», які здійснили наукову ревізію,
а до певної міри й деконструкцію, понятійно-термінологічного апарату
кельтології. Зокрема, цілком правомірно були поставлені під сумнів уявлення
про кельтів як окрему етногрупу та латенську археологічну культуру, яка
нібито цій етногрупі відповідала. Однак виявлення численних невідповідностей
наукових уявлень про кельтів конкретним фактам історії та археології в різних
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регіонах Європи спонукало кельтоскептиків до заперечення самого факту
існування кельтів як певної історичної реальності.
Такий погляд, однак, суперечить наявним джерелам, які представлені
свідченнями греко-римських авторів, як наративними, так і ономастичними,
пам’ятками іконографії та матеріалами археології. Вони фіксують паралельні
процеси поширення в Європі носіїв кельтських діалектів, окремих соціальних
інститутів та явищ духовної культури, притаманних історичним кельтам,
технологій матеріального виробництва та мотивів латенського художнього
стилю. Ці процеси не були механічно поєднані, але певний зв’язок між
поширенням кельтських мовних елементів та археологічних пам’яток
латенського кола в багатьох регіонах Європи надійно простежується. Для
реконструкції достовірної картини ролі кельтського чинника в етнокультурних
процесах у Південно-Східній та Східній Європі доцільним є застосування до
джерельної бази синкретичних та міждисциплінарних у своїй основі підходів
етнології та соціальної антропології.
В основу етнологічного дослідження покладене уявлення про етнічну
групу (етногрупу), яка є дійовою особою історичного процесу. Згідно з
примордіалістським підходом, етногрупу визначають за наявністю в її членів
спільних культурних характеристик, таких як мова, риси матеріальної
культури, звичаї, традиції тощо. З точки зору конструктивістського підходу, ці
ознаки не мають істотного значення, а про історичну реальність етногрупи
можна говорити лише за наявності в її носіїв колективного уявлення про
спільне походження й належність до групи. Водночас, принаймні стосовно
періоду античності та раннього середньовіччя, обидва підходи можуть бути
поєднані.
На прикладі давніх кельтів можна виділити два типи етнічних спільнот,
які були характерні для епохи античності та раннього середньовіччя. Перший з
них – етнолінгвістичні спільності, які мали дуалістичну природу. Спільноти
цього типу («елліни», «кельти», «слов’яни», «германці» та ін.) були насамперед
інтелектуальними конструкціями представників освічених прошарків сусідніх
народів, що використовували їх для класифікації й пізнання світу іноземцівварварів. Однак в об’єктивній реальності цим конструкціям могли відповідати
спільності людей, об’єднаних використанням близьких діалектів, релігійносвітоглядних уявлень, відображених у мистецтві, технологій тощо. Мовнокультурна близькість певних конгломератів племен, яка дозволяла зовнішнім
спостерігачам класифікувати їх як етногрупи, за певних обставин, до яких
насамперед слід віднести військову загрозу з боку істотно відмінних за своєю
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культурою сусідів, могла сприяти появі спільної етнічної ідентичності. Таким
чином, на основі аморфних етнолнгвістичних спільностей могли утворюватися
метаетнічні або культурні ідентичності, які інколи відігравали потужну
інтегруючу роль.
У межах однієї етнолінгвістичної спільноти або на пограниччі між
близькими етнолінгвістичними спільнотами виникали чіткіше окреслені етнічні
групи (етногрупи). Крім певних спільних рис у мові та культурі члени етногруп
мали уявлення про спільне походження й колективну ідентичність,
безпосереднім утіленням якої була групова власна назва. Етнічна ідентичність
мала насамперед елітарний характер і формувалася ситуативно, здебільшого на
основі об’єднувальної військово-політичної організації (вождівства). Провідну
роль у конструюванні ідентичності відігравав прошарок родової аристократії та
наближений до нього військовий, жрецький та ремісничий апарат, який зберігав
генеалогічну та сакральну традицію. Наявність та культурна специфіка цього
прошарку визначала для античних авторів суб’єктність таких етнолінгвістичних
спільнот як, «скіфи», «кельти», «германці» тощо.
У повсякденному житті етнічна ідентичність поступалася за своїм
значенням соціальній та релігійній ідентичностям, однак на рівні комунікацій
між групами її роль не слід недооцінювати. Об’єднані такою ідентичністю
групи були здебільшого нетривкими (хоча могли бути й винятки), вони
розпадались або долучалися до інших груп, проте етноніми могли зберігатись
упродовж століть.
Під поняттям етногенезу кельтів слід розуміти процес формування
мовно-культурної спільності, який включав виникнення та поширення мов та
діалектів кельтської групи індоєвропейської мовної родини, а також
археологічних культур, які пов’язані з носіями цих мов. Упродовж тривалого
часу найбільш поширеною була гіпотеза щодо центральноєвропейського
походження кельтів. Згідно з її положеннями, кельтська етногрупа,
ототожнювана з носіями латенської культури, виникла в басейнах Марни,
Мозеля, у Верхньому Подунав’ї та Богемії, де існувала зона археологічної
безперервності від часів пізньої бронзової до ранньої залізної доби. Виявлення
самобутніх кельтомовних спільнот, які розвивалися незалежно від
гальштатської та латенської культур на Піренейському півострові, Британських
островах та Північній Італії довело неспроможність центральноєвропейської
концепції етногенезу вичерпно пояснити ранні етапи історії кельтів. Однак
гіпотеза формування кельтів в атлантичній зоні Європи, яка виникла на
противагу центральноєвропейській, також не була аргументована належним

256

чином. Слід визнати наявність одразу кількох основних ареалів формування
кельтської лінгвістичної спільноти. Так само необхідно наголосити на
полілінійному характері розвитку латенської археологічної культури, яка
насправді становить сукупність окремих культурних груп, що в різних регіонах
Європи зазнавали різного впливу субстратних елементів.
Аналіз свідчень писемних джерел дає підстави вважати, що кельти не
були єдиним етносом, якому відповідала цілісна у своїх проявах археологічна
культура. Уявлення про надплемінну єдність кельтів перебувало в зародковій
стадії і ніколи не охоплювало всього кельтського ареалу. Незважаючи на цю
обставину, у різних частинах Європи кельтська культура демонструє також і
певну єдність, що виявляється в діалектній близькості, подібності соціальних
інститутів, структур поселень, єдиній технологічній базі, а також відносній
цілісності латенського художнього стилю, який визначають як «візуальну
мову» континентальних кельтів. Як у західних, так і у східних кельтів
спостерігаються схожі риси соціальної організації, що ґрунтувалися на
відносинах особистої залежності, подібні військові традиції, звичаї та ритуали,
практики ремісничого (насамперед, металургійного та металообробного)
виробництва. Усе це, в сукупності з використанням близькоспоріднених
діалектів, утворювало більш-менш цілісний комунікаційний простір, який
дозволяє говорити про кельтів як про визначене історичне явище. Навіть
незважаючи на те, що спільна ідентичність у всіх кельтських племен так і не
встигла сформуватися.
Існування єдиного комунікаційного простору в латенському ареалі
забезпечували соціальні зв’язки, зокрема, мобільність груп еліти, а також
ремісників, які могли відносно вільно змінювати місце свого перебування.
Водночас, необхідно підкреслити, що латенський комунікаційний простір не
включав у себе значної частини кельтомовного населення, натомість певною
мірою поширювався й на некельтські племена Північної та Східної Європи.
Усупереч здійсненим в останні роки спробам ревізії інформації грекоримських джерел про міграції кельтів на Балканах на рубежі IV-III ст. до н. е.,
реальність згаданого явища не викликає сумнівів. Наявна інформація щодо
кельтських міграцій відповідає актуальним теоретичним моделям просторового
переміщення населення. Типологічно кельтські міграції були подібні до інших,
набагато краще задокументованих переселенських рухів, зокрема, міграцій
германських племен у III-V ст. або експансії вікінгів доби раннього
середньовіччя. Міграційний процес був розтягнений у часі й включав такі
етапи, як ознайомлення із новими землями шляхом встановлення торговельно-
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економічних, військово-політичних, а також матримоніальних зв’язків з
місцевими елітами; військові рейди, здійснювані переважно з грабіжницькою
метою; колонізацію та освоєння підкорених земель. Усі ці етапи супроводжував
двосторонній рух населення між вихідним та цільовим регіонами.
Переселенській активності кельтів сприяв орієнтований на відгінне скотарство
господарсько-культурний тип, який істотно спрощував логістику. Освоєння
кельтами нових земель не супроводжували масові руйнування поселень й
тотальна зміна населення. Прибула меншість була залучена у процеси
акультурації з місцевою більшістю, унаслідок якої відбувалося виникнення
локальних етнографічних груп, сукупність яких власне й становить поняття
«східні кельти».
Хоча в міграціях могли брати участь цілі племена, основним
контингентом переселенців були молоді чоловіки, для яких участь у
грабіжницьких рейдах і військове найманство відігравало роль соціального
ліфта. Потрапляючи до іншокультурного середовища ці люди асимілювалися,
причому особливо швидко згаданий процес ішов у тому випадку, якщо
середовище було більш соціально-економічно розвиненим, ніж те, з якого вони
вийшли. Асиміляція здійснювалася переважно через змішані шлюби. При
цьому елементи первинної ідентичності в кельтів та їхніх нащадків могли
зберігатися, можливо, у формі уявлення про соціальну належність до прошарку
воїнів.
У різних частинах Карпато-Балканського ареалу міграції кельтів
проходили за різними сценаріями, які передбачали більшу або меншу
інтенсивність процесів узаємодії з місцевим населенням. У Фракії кельтські
військові загони, які в першій чверті ІІІ ст. до н. е. здійснювали грабіжницькі
походи, поступово змішалися з місцевою фракійською елітою й інтегрувалися в
локальну систему військово-політичних зв’язків. Центр утвореної ними
держави зі столицею в Тилісі, ймовірно, був розташований спочатку неподалік
від Геллеспонту, а згодом перемістився в район сучасних міст Тирново, Шумен
та Варна в Північно-Східній Болгарії («царство Кавара»). Не виключено також,
що згадані в античних джерелах «царство Коммонторія», засноване на півдні
Фракії бл. 278 р. й «царство Кавара», яке бл. 220 р. відігравало провідну
військово-політичну роль на півночі країни, насправді сформувалися незалежно
одне від одного.
У будь-якому випадку, кельтські «держави» існували насамперед за
рахунок збирання данини з елліністичних міст і емпорій, а також військового та
економічного контролю над торговельними шляхами. У час їхнього існування,

258

який припадає на період LT B2/C1, до Фракії надходять предмети озброєння та
прикраси в латенському стилі, а місцеві еллінізовані поселення, такі як
Сборяново та Сеутополіс, стають центрами виробництва фібул латенської
конструкції. Скромні сліди латенських поселень, які виявлені лише в районі
Тирново, засвідчують, що кельти не були зацікавлені в колонізації, а натомість
інтегрувалися в місцеві поселенські структури. Економічна слабкість
кельтської «держави», яка ґрунтувалася на військовій силі, визначила
нетривалий час її існування й швидку асиміляцію кельтів у місцевому
еллінізованому середовищі.
Інша модель узаємодії з місцевим населенням склалася на землях
Подунав’я. Тут починаючи з ранньолатенського періоду відбувалася поступова
інфільтрація кельтів у місцеве іллірійське середовище, кульмінація якої
припала на період після балканських походів 280-278 рр. Унаслідок процесів
акультурації за участі автохтонного населення у Паннонії та Іллірику
утворилися потужні військово-політичні об’єднання таврисків і скордисків.
Археологічні джерела свідчать, що тавриски, з якими надійно пов’язують
пам’ятки типу Мокроног, більшою мірою були інтегровані в латенський ареал
Центральної Європи. Пам’ятки скордисків за характером нагадують
латенізовану культуру, у якій кельтські у своїй основі соціальні традиції й
технології ремісничого виробництва нашарувалися на сильну місцеву основу.
Скордиски підтримували тісні контакти з гето-дакійськими племенами й стали
одним із основних джерел їхньої латенізації. Племена дунайських кельтів,
особливо тавриски, доволі рано потрапили до сфери економічних інтересів
Риму, який робив неодноразові спроби їхнього підкорення. Урешті-решт, після
удару завданого кельтам з боку держави Буребісти близько середини І ст. до
н. е., римлянам удалося поступово інкорпорувати таврисків і скордисків до
складу своєї держави.
Широкі терени Центрально-Східної Європи від Одера до Дніпра також
були втягнуті в орбіту впливу культури кельтів. Уже в першій чверті ІІІ ст. до
н. е. у Верхньому Потиссі, Верхній та Нижній Силезії, Малопольщі та Надсянні
з’являються поховальні пам’ятки та поселення латенської культури, які не мали
місцевого коріння. Їхню появу слід розглядати в контексті міграцій кельтських
племен на Балканах, у Подунав’ї та в Малій Азії в період LT B2/C1.
Археологічні свідчення, зокрема, сліди виготовлення монет на поселеннях,
дозволяють припускати виникнення окремих центрів військово-політичного
впливу на північно-східній периферії латенської культури. На жаль, назви
окремих племен, що населяли сучасну Південну Польщу й Верхнє Потисся,
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залишаються невідомими. Античні автори, судячи з усього, розглядали їх як
частину конгломерату великих боїв і таврисків.
Латенські анклави у Центрально-Східній Європі характеризувалися
багатьма спільними рисами етнокультурного розвитку. Вони не були
ізольованими від основного ядра кельтського світу, про що свідчать активні
торговельні контакти з виробничими центрами Богемії та Моравії. Синхронно з
основним масивом кельтських племен розвивалася й духовна культура
північно-східного пограниччя латенської культури. На це вказує майже
одночасний перехід уже на ступені LT C1 до поховального обряду, який не
залишав слідів, що можуть бути зафіксовані археологічними методами.
Водночас, периферійне положення кельтських анклавів Південної Польщі та
Верхнього Потисся визначило певну консервативність їхнього культурного
розвитку. Так, наприклад, у Нижній Силезії впродовж усього
середньолатенського періоду зберігався обряд тілопокладення, який на той час
став архаїзмом для більшості регіонів кельтського світу. На Закарпатті маємо
справу зі збереженням багатьох середньолатенських форм матеріальної
культури у пізньолатенський час. Залишився незавершеним процес
перетворення торговельно-ремісничих центрів, таких як Галіш-Ловачка або
Нова Цереквя, на протоміста-оппідуми.
Специфіку розвитку північно-східної периферії латенської культури
визначав уплив субстратних елементів. У Верхньому Потиссі розгорнувся
процес взаємодії прибулого кельтського та місцевого північнофракійського
населення, який, судячи з усього, мав переважно мирний характер. На
археологічному матеріалі акультурація виявилася, зокрема, у використанні
носіями латенської культури ліпної куштановицької кераміки, а також у
запозиченні автохтонним населенням престижних латенських речей. Можна
зробити висновок про збереження в латенський час етнографічної самобутності
північних фракійців – носіїв куштановицьої культури. Поховальні пам’ятки на
Закарпатті в латенський період представлені невеликою кількістю жіночих
поховань, здійснених за куштановицьким звичаєм, але з великою кількістю
латенських предметів інвентарю. Класичні латенські поховання представлені
лише кількома інгумаціями. Оскільки всі інші характеристики матеріальної
культури (поселення, технології ремісничого виробництва, предмети
матеріальної культури) мають цілком класичний для центральноєвропейського
латену характер, слід уважати, що майже повна відсутність поховань вказує на
ранній перехід місцевої групи кельтів до використання поховального обряду,
який не залишає слідів. Локальна група латенської культури на Закарпатті була
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тісно пов’язана з іншими кельтськими осередкими у Верхньому Потиссі й
Трансильванії.
У Силезії латенські елементи вперше з’являються в похованнях
поморської культури. За посередництвом останньої латенські предмети й
культурні впливи проникали на землі на схід від Карпат, де на милоградських
та скіфських поселеннях виявляють духцовські фібули, рубчасті браслети та
їхні численні місцеві деривати. Поява в лісовій зоні Східної Європи
латенського поховального комплексу (Залісся) й виникнення тут центрів
виробництва прикрас у латенському стилі (Мохово, Горошков) свідчить про те,
що до регіону потрапляли й вихідці з кельтських земель. Це могли бути жінки,
залучені до матримоніальних зв’язків, а також кваліфіковані ремісники, яким
був притаманний високий рівень мобільності. Переважна більшість так званих
«ранньолатенських» імпортів насправді належить до ступеню LT B2/C1, тобто
може бути датована періодом кельтських міграцій на Балканах.
Є підстави вважати, що в цей час Північно-Західне Причорномор’я на
короткий період увійшло до сфери етнокультурного та військово-політичного
впливу тієї частини кельтів, яка після 279 р. до н. е. закріпилася в північносхідній частині Фракії. Свідченням цього є поширення у припонтійській зоні
специфічних пам’яток, характерних для фракійського латену ступеню
LT B2/C1. Часу існування кельтської державності у Фракії відповідають
виявлені в Пантікапеї, на нижньому Дніпрі й у Придністров’ї фібули з
фальшивою пружинкою, а також поховання з середньолатенським мечем з
Вищетарасівки. Цим же періодом можуть бути датовані знайдені в Подніпров’ї
латенські торквеси тощо. Особливо показовою є знахідка свинцевих кельтофракійських монет типу Царевец на берегах Дністровського лиману, адже це
перший випадок виявлення таких монет за межами Північно-Східної Фракії.
Ці знахідки та їхні численні паралелі, які походять головним чином з
території Фракії, разом із новітнім датуванням Декрету на честь Протогена
ближче до середини ІІІ ст. до н. е., дозволяють вважати, що згадана у даному
епіграфічному документі загроза Ольвії з боку «галатів» насправді надходила
не від кельто-германського конгломерату бастарнів, як це нерідко припускають,
а від військово-політичного об’єднання Кавара у Фракії, який на той час
установив протекторат над більшістю полісів Західного Причономор’я.
Варто звернути увагу на той факт, що в останні десятиліття ІІІ ст. до н. е.
майже синхронно з тим як кельтське вождівство Кавара у Фракії досягло
апогею своєї військово-політичної потужності, на Боспорі карбують монету з
зображенням кельтської зброї, надзвичайно близьку до «кельто-елліністичних»
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емісій Фракії. Не випадково саме в цей період Кавар змусив Візантій вийти з
війни проти Родоса й Віфінії, яка раніше паралізувала торговельне
судноплавство через Геллеспонт, що мало позбавити Боспор значної частини
прибутку.
У пізніший час можна говорити лише про епізодичне проникнення
вихідців із кельтського ареалу Центральної та Південно-Східної Європи у
Північне Причорномор’я й Приазов’я (наприклад, у ролі найманців Мітридата
VI Евпатора). Але вони були нечисленними й не могли вплинути на поширення
у Східній Європі великої кількості пам’яток латенських типів. Найбільш масові
категорії «імпортів», які належали до фінальної стадії середнього та пізнього
латену, потрапляли в Північне Причорномор’я вже без участі історичних
кельтів. Розглядати їх слід у контексті розвитку латенізованих культур ІІ ст. до
н. е. – І ст. н. е. – пшеворської, оксивської, поєнешті-лукашівської та
зарубинецької.
У першій чверті ІІ ст. до н. е. в басейнах Одера, Вісли, Дністра й Дніпра
формуються археологічні культури, які не були прямим продовженням
місцевих культурних спільностей. Ці культури об’єднував сильний вплив
центральноєвропейської латенської та ясторфської культур у матеріальній та
обрядовій сферах. «Вестернізація» культурного обличчя варварського
населення Східної Європи збіглася в часі з появою в античній літературі
псевдоетнонімів «бастарни» й «кельтоскіфи». Вони об’єднували різні за
етнічним походженням та мовним складом групи варварів, які мали певні
спільні культурні риси й могли укладати ситуативні політичні союзи для
здійснення військових рейдів на південь.
Підкреслимо, що носії латенізованих культур Східної Європи, ким би
вони не були, не можуть бути визнані етнічними «кельтами», «германцями» або
навіть окремим «народом між кельтами й германцями». Але можна
стверджувати, що розповсюдження в їхньому середовищі моди на латенський
стиль, предметів озброєння центрально- й західноєвропейського походження,
відповідних ремісничих технологій, елементів обрядовості, кельтських та
германських ономастичних елементів безперечно призводило до формування
нових ідентичностей, які дозволяли грецьким авторам на певному етапі
називати сукупність варварського населення Східної Європи «галатами»,
«кельтоскіфами» та «бастарнами».
Археологічні й писемні джерела дозволяють простежити залучення в
міграційні рухи між Балтійським та Чорним морями значної маси
північноєвропейського населення, яке посилювало тиск на північно-східну
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периферію латенської культури. На півдні сучасної Польщі період відносно
мирного співіснування латенських анклавів із носіями пшеворської культури
завершився на етапі LT C2/D1. У цей час переважна більшість кельтських
осередків була ліквідована.
Майже синхронно землі Верхнього Потисся стали об’єктом експансії
даків Буребісти, яку, судячи з усього, змогли пережити лише деякі другорядні
кельтські поселення. Водночас, доводиться говорити радше не про знищення, а
про трансформацію кельтських осередків Закарпаття й Південної Польщі.
Величезний культурний і технологічний потенціал кельтів у сполученні з
військово-політичною потугою германських і дакійських племен призвів до
появи нових синкретичних культурних груп, які характеризувалися високим
рівнем соціально-економічного розвитку.
Ідеться, зокрема, про культуру кельтизованих дакійців у Верхньому
Потиссі з центрами в Земплінському та Малокопанському городищах, тинецьку
групу в Малопольщі, верхньодністровську групу пам’яток пшеворської
культури тощо. Є всі підстави вважати, що еліта цих груп навіть на рубежі ер
продовжувала відчувати на собі істотний вплив культури кельтів. Про це
свідчить, зокрема, запозичення носіями пшеворської культури майже всього
комплексу кельтського озброєння пізньолатенської доби, збереження
кельтських рис у дакійському монетному карбуванні, використання кельтських
мотивів у пам’ятках декоративно-прикладного мистецтва, таких як срібні
пластини Гундеструпського котла, ажурна накладка піхов меча з Гриніва,
срібна голова бика з Радимна тощо.
Про високий соціальний престиж кельтських мов на початку римського
періоду свідчить використання кельтомовних етнонімів (лугії, харії, анарти,
бритолаги), топонімів (Карродун, Аліобрікс тощо) та антропонімів (Маробод) у
середовищі варварського населення Центральної та Східної Європи. Важливим
є той факт, що серед кельтських за походженням лінгвістичних елементів, які
мали поширення в середовищі носіїв латенізованих культур наявні локальні
топонімічні ландшафти, зокрема, у Подністров’ї та Нижньому Подунав’ї, які
швидше за все не могли сформуватися без присутності на цих землях носіїв
живих кельтських діалектів. Єдиним можливим поясненням їхньої появи у
джерелах І – початку ІІ ст. н. е. може бути наявність серед місцевих носіїв
латенізованих культур кельтомовних груп. Можливо, це були нащадки
кельтського населення Силезії та Малопольщі, які змішалися зі східними
германцями й узяли участь у їхній міграційній активності.
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В ареалі латенізованих культур могли відбутися контакти носіїв
кельтських діалектів із праслов’янами. Існування таких контактів засвідчене
мовознавством: певна кількість слів у слов’янських мовах могла утворитися в
результаті контактів із кельтами. Повний список кельто-слов’янських ізоглос
досі є предметом дискусій, однак сам факт їхньої наявності вже не викликає
сумнівів.
На відміну від германських мов, до яких перейшла велика кількість
кельтських соціальних, політичних та військових термінів, у слов’янських
мовах кельтськими за походженням визнають лише певну кількість слів,
пов’язаних переважно з господарською діяльністю та релігійно-ідеологічною
сферою. Отже, за характером кельто-слов’янські контакти мали відрізнятися від
кельто-германських. Останні з найбільшою інтенсивністю розгорнулися в
латенський час, коли германські племена, носії латенізованих культур,
перебували під домінантним соціокультурним впливом кельтів. Характер слів
імовірно кельтського походження у слов’янських мовах вказує на те, що
кельто-слов’янські контакти відбувалися в іншому історичному контексті.
Можливо, вони мали місце ще на етапі формування обох етнолінгвістичних
спільнот у період пізньої бронзи в межах культури полів поховальних урн,
серед носіїв якої моги бути як протокельти, так і протослов’яни (лужицька
культура). Таке припущення є радше попереднім і потребує подальшого
розроблення.
Варто також відзначити наявність деяких кельто-слов’янських
паралелей у фольклорі та обрядовості. Зокрема, близькими до релігійноміфологічних уявлень кельтських народів є деякі персонажі усної народної
творчості слов’янських народів. В українському фольклорі гіпотетичні
кельтські риси особливо відчутні в усних переказах Закарпаття, зокрема, у
легендах про Поган-Дівча та князя Лаборця. Поява кельтських мотивів у
місцевому фольклорі може пояснюватися довготривалим перебуванням у
Верхньому Потиссі кельтів та їхнім упливом на розвиток місцевої культури.
Перспективним видається здійснення в майбутньому порівняльних досліджень,
предметом яких може бути зіставлення свідчень фольклорно-етнографічних
джерел, які походять з різних регіонів Європи, де відзначене перебування
історичних кельтів.
В епоху пізньої античності контакти між кельтомовними групами й
праслов’янами також могли мати місце, однак за характером вони були
несистемними й епізодичними. Є підстави вважати, що під час міграцій готів та
інших германських племен у Північне Причорномор’я на територію сучасної
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України потрапили певні нащадки кельтського населення Центральної Європи.
Саме цим можна пояснити появу серед матеріалів деяких могильників
черняхівської
культури
у
Подністров’ї
морфотипів,
близьких
центральноєвропейським кельтам, а також раптове виникнення у
Причорномор’ї явно кельтомовних етнонімів (Celtae, Boisci, Itimari тощо).
Водночас, немає жодних підстав стверджувати про якісь масштабні
переселення нащадків кельтів із римських провінцій, як це інколи роблять у
межах так званої кельтської теорії походження Київської Русі. Ця теорія
ґрунтується на хибних аргументах і не може бути прийнята. Окремі паралелі в
культурі Київської Русі та середньовічної Ірландії, що їх розглядають у її
контексті, можна пояснити або посередництвом норманнів (варягів), або
контактами освіченого прошарку києво-руської держави з ірландськими
монахами наприкінці ХІ ст. Згадані контакти, однак, не мають прямого
стосунку до теми нашого дослідження й можуть бути предметом окремого
розгляду.
Східні кельти зійшли з історичної арени на початку нашої ери. Вони не
становили незліченних варварських орд, які вогнем та мечем підкорювали
автохтонні племена. Це були радше невеликі за чисельністю групи, а інколи й
окремі індивідууми, які різними шляхами й за різних обставин проникали у
Подунав’я, Верхнє Потисся, Трансильванію, Силезію, Малопольщу та
Наддністрянщину й навіть Подніпров’я. Від них місцеве населення
запозичувало престижні предмети, термінологію та назви, способи ведення
війни, ремісничі технології та художній стиль. З огляду на це, роль кельтів у
етнокультурному розвитку Європи була непересічною. І самі кельти, і наші
уявлення про них будуть вивчатися ще багатьма поколіннями дослідників.
Однак вже зараз можна констатувати: культура кельтів, який би зміст сучасні
науковці не вкладали в це поняття, є важливою складовою спільної
європейської культурної спадщини від Атлантики до берегів Чорного моря.
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Таблиця 1. Археологічна періодизація
до н. е.
/
н. е.
700

Центральна Європа й Балкани

Східна Європа

Гальштат C
600
Гальштат D
500
480

Латен A

Скіфський час

420

400

Латен B1
330

Латен B2

300
260

Латен C1
200

175

Ранньосарматський період
Латен C2

125

100

Латен D1
50

Римський період A
Латен D2

0

0/20

Римський період B1
70

Середньосарматський період

100

Римський період B2
170

Римський період C1

200
260

300

Римський період C2

Пізньосарматський період

370
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Таблиця 2. Карти

1. Орієнтовне розташування етнонімів та назв населених пунктів, які згадуються у
тексті. Населені пункти: Навпортус (1); Келея (2); Мокроног (3); Ново Мєсто (4); Сегестіка
(Сісак) (5); Карабурма – Сінгідунум (6); Вроцлав (7); Нова Цереквя (8); Краків (9); Земплін
(10); Галіш-Ловачка (11); Мухі (12); Пішколт (13); Деадул-Попії (14); Дельфи (15); Горні
Цибар (16); Пістірос (17); Філіппополь (Пловдів) (18); Сеутополіс (19); Велико Тирново
(Царевец) (20); Мезек (21); Сборяново (22); Лісімахія (23); Кальново (24); Арковна (25);
Месемврія (26); Візантій (27).
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2. Експансія кельтів у Південно-Східній Європі (на основі: Cunliffe B. The Ancient Celts. –
Harmondsworth, 2000. – P. 272)

3. Культури «латенської вуалі» у Східній Європі на рубежі ер: зарубинецька (1);
пшеворська (2); поєнешті-лукашівська (3); липицька (4); сарматська експансія (5). Джерело:
Етнічна історія давньої України / П. Толочко та ін. – К., 2000. – С. 120.
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4. Кельтські лінгвістичні елементи та латенські знахідки на території сучасної України
(на схід від Карпат). Місця знаходження латенських предметів або артефактів, які можуть
бути пов’язані з перебуванням кельтів:
АР Крим
Керч: дві фібули з фальшивою пружинкою у культурному шарі Пантикапею (26).
Сімферополь: два пізньолатенських меча у мавзолеї Неаполя Скіфського (29).
Вінницька область
Григорівка (Могилів-Подільський р-н): бронзова фібула LT C. Випадкова знахідка (12).
Волинська область
Головне (Любомльський р-н): духцовська фібула у похованні поморської культури (10).
Холодне (Володимир-Волинський р-н): залізна ранньолатенська фібула. Випадкова
знахідка (14).
Черськ (Маневицький р-н): залізна духцовська фібула. Випадкова знахідка (6).
Дніпропетровська область
Вищетарасівка (Томаківський р-н): порушене інгумаційне (?) поховання з інвентарем
(середньолатенський меч, наконечник списа, уламки фібули) (32).
Невстановлена місцевість: дві фібули з фальшивою пружинкою. Випадкові знахідки,
здійснені О. Бодянським (19).
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Івано-Франківська область
Бовшів (Галицький р-н): поселення (реміснича майстерня). Напівземлянка, господарська яма
із залишками печі; латенська гончарна кераміка, фрагменти ліпних посудин (5).
Галич: фрагмент середньолатенської фібули. Випадкова знахідка (9).
Городниця (Городенківський р-н): середньолатенська фібула, можливо кельтського
походження. Випадкова знахідка (11).
Київська область
Біївці (Богуславський р-н): фібула з фальшивою пружинкою. Випадкова знахідка (3).
Бородянка: фібула LT C. Випадкова знахідка (4).
Залісся (Чорнобильський р-н): кремаційне поховання з духцовською фібулою в урні, форма
якої наслідує латенську гончарну посудину (33).
Пирогів (нині – околиці Києва) фібула LT C у похованні зарубинецької культури (28).
Львівська область
Гринів (Пустомитівський р-н): могильник пшеворської культури. Чотири ритуально
пошкоджених пізньолатенських меча, накладка піхов меча з антропозооморфними
зображеннями (13).
Дубляни (Львівський р-н): залізна духцовська фібула у похованні поморської культури (8).
Нижня Стинава (Стрийський р-н): пізньолатенський меч у похованні липицької (?)
культури (24).
Миколаївська область
Парутине (Очаківський р-н): ливарні форми для
ранньолатенському стилі у культурному шарі Ольвії (25).

виготовлення

браслетів

у

Одеська область
Білгород-Дністровський: фрагментована духцовська фібула та скляний браслет у
культурному шарі Тіри. На узбережжі Дністровського лиману – 7 імітацій монет Філіппа ІІ,
зокрема чотири свинцеві монети типу Царевец. Не виключений зв’язок із кельтами
знайденого поблизу с. Біленьке бронзового шолому типу Монтефортіно (30).
Сумська область
Вовківці (Роменський р-н): дві фібули LT C у похованні невстановленої
приналежності (31).
Мутин (Кролевецький р-н): воїнський могильник групи Харівка.
пізньолатенських мечів, п’ять шоломів типу Ново Мєсто та інші предмети
спорядження (22).
Пшінчине (Роменський р-н): бронзова духцовська фібула у культурному шарі
городища скіфського часу (2).

культурної
Тринадцять
військового
Басівського

Тернопільська область
Горошова (Борщівський р-н): фрагменти латенської гончарної кераміки, фрагменти
сапропелітових браслетів у двох житлах на поєнешті-лукашівському поселенні (15).
Іване Пусте (Борщівський р-н): ранньолатенський бронзовий браслет у культурному шарі
гетського поселення (16).
Новосілка (Заліщинський р-н): фрагменти мальованої пізньолатенської кераміки у
культурному шарі поселення липицької культури (23).
Росохач (Чортківський р-н): скарб бронзових браслетів, два з яких виготовлені у
пластичному стилі (7).
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Ягільниця (Чортківський р-н): бронзовий торквес. Випадкова знахідка (34).
Хмельницька область
Бережанка (Чемеровецький р-н): скарб з фрагментами золотих торквесів (1).
Черкаська область
Канів: ранньолатенський бронзовий браслет у культурному шарі скіфського поселення (17).
Ліпляве (Канівський р-н): дві бронзові духцовські фібули у культурному шарі скіфського
городища (18).
Макарів острів (урочище поблизу с. Чернече Чигиринського р-ну): фрагмент бронзового
торквесу. Випадкова знахідка (20).
Мельниківка (Смілянський р-н): бронзовий торквес. Випадкова знахідка (21).
Пекарі (Канівського р-ну): хвилястий бронзовий торквес, бронзова «маска» у
ранньолатенському стилі, ранньолатенські браслети ймовірно місцевого виробництва.
Випадкові знахідки (27).

5. Поселення та скарби латенської культури на території Закарпатської області
України: Бакта (1); Брід (2); Дерцен (Дрісіне) (3); Дийда (Дідове) (4); Галіш-Ловачка (5);
Горбок (6); Гут (Гараздівка) (7); Холмок (8); Клячанове (9); Мала Бігань (10); Мідяниця (11);
Мукачеве (12); Мужієве (13); Неветленфолу (Дякове) (14); Нове Клинове (15); Олешник (16);
Осій (17); Ратівці (18); Ужгород (19); Велика Бігань (20); Верхні Ремети (21).
*Примітка. Карти 4 та 5 вперше опубліковані у статті: Kazakevich G. The Celtic Military
Equipment from the Territory of Ukraine: Towards a New Warrior Identity in the Pre-Roman
Eastern Europe (with the Catalogue of the La Tène Sites, Imports and Stray Finds from the
Territory of Ukraine) // Studia Celto-Slavica 6 /Eds. M. Fomin et al. – Łódź, 2012. – P. 177-212.
Карта 4 була виправлена й доповнена під час підготовки цієї монографії.
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Таблиця 3. Ілюстрації

1. «Галл, що помирає». Римська мармурова копія бронзової статуї на честь перемоги
пергамського царя Аттала І над галатами. Бл. 220 р. до н. е. Портретне зображення
кельтського воїна – сучасника розквіту поселення Галіш-Ловачка та подій, описаних у
Декреті на честь Протогена.

2. Античні бронзові статуетки, які зображують кельтських воїнів (NB історично достовірні
зображення меча з псевдоантропоморфним руків’ям та поясного ланцюга).
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3. Античні зображення кельтського захисного озброєння (щитів-фіреїв та кольчуги): рельєф з
вівтарю Афіни у Пергамі; статуя воїна з Мондрагон.

4. Котел з Гундеструп (Данія). І ст. до н. е.
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5. Зображення війська на срібній пластині гундеструпського котла.

6. «Класичні» латенські інгумаційні поховання воїнів із території Богемії.
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7. Знахідки періоду LT B2/C1 з території Болгарії: бронзова монета м. Апрос із зображенням
фірея (1); бронзова монета царя Кавара з зображенням фірея (2); броонзові браслети з
Бештепе (3) та Арковни (4); фібули з фальшивою пружинкою (типу Пеструп) з Пчеліні (5) та
Сборяново (6); духцовська фібула з шару руйнації Пістіроса, датованого 279 р. до н. е. (7);
бронзовий торквес з невідомої місцевості (8); свинцева монета типу Царевец (9); фібула й
фрагменти меча та піхов із поховання у Філіппополі (10).
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8. Знахідки періоду LT B2/C1 з території України: фібули з фальшивою пружинкою (типу
Пеструп) з Пантикапею (1) та Нижнього Подніпров’я (2); духцовська фібула з Ліпляве (3);
бронзовий браслет з Пекарів (4); свинцева монета типу Царевец з невстановленого місця на
березі Дністровського лиману (5); бронзовий торквес з Мельниківки (6); боспорська
бронзова монета царя Левкона ІІ з зображенням фірея (7); боспорська теракотова статуетка
воїна з фіреєм (8); середньолатенський меч з поховання у Вищетарасівці (9).
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9. Фібули періодів LT B2 та C з території України: Залісся (1); Дубляни (2); Головне (3);
Пирогів (4); Ліпляве (5); Біївці (6); Бородянка (7); Григорівка (8); Галич (9); Городниця (10).
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10. Бронзові предмети періоду LT B2/C1 з території України: торквес з урочища Макарів
острів (1); «маска» з Пекарів (2); фрагмент браслету з Іване Пусте (3); браслет з Канева (4);
фрагмент браслету (5) та хвилястий торквес з Пекарів (6).

329

11. Псевдоантропоморфне руків’я меча (1); боспорський діхалк Левкона ІІ (2); монета
м. Апрос у Західній Фракії з зображенням фірея (3).

12. Статуетка кельтського найманця з Єгипту (Cunliffe 2000) й боспорські статуетки воїнів з
овальними щитами (Пругло 1966).
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13. Титульний аркуш щоденника розкопок металургійного центру у Ново Клиновому
(Закарпаття), які проводилися під керівництвом В. І. Бідзілі (НА ІА НАНУ).
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14. Розкопки металургійного центру у Ново Клиновому (Закарпаття) 1966 р. (НА ІА НАНУ).

15. Фрагменти гончарної латенської кераміки з поселення Бакта на Закарпатті (НА ІА
НАНУ).
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16. Латенська культура Закарпаття: план і розріз житла № 2 поселення Бакта (1); керамічні
матеріали житла № 3 поселення Дийда (2, 6); кераміка Галіш-Ловачки (3); бронзова
декоративна пластинка (4) та фрагмент браслета (5) з Галіш-Ловачки.
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17. Предмети військового спорядження з Галіш-Ловачки: фрагменти поясних ланцюгів (1);
бутероль (2); чеки для утримування коліс бойової колісниці (3); меч з
псевдоантропоморфним руків’ям (4).

334

18. Сюжетно-стилістичні паралелі зображень накладки піхов меча з поховання № 3
могильника Гринів: 1 – антропозооморфні зображення гринівської накладки (секції А-Е); 2сцена полювання на фаларі зі скарбу на о-ві Сарк; 3 – зображення фракійського вершника на
пластині з Летниці; 4-7 – зображення грифона, антропоморфних фігур та рослинного
орнаменту на пластинах гундеструпського котла.
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19. Торквеси пізньолатенського часу в іконографії та археологічних пам’ятках: 1 –
зображення рогатого божества з гундеструпського котла; 2 – антропоморфне зображення з
торквесом на декоративній бронзовій пластині з Західної Штирії (Guštin 2006, Abb. 6); 3 –
фрагментований торквес з урочища Челлениця на Закарпатті (Kotigorosko 2009, foto 40); 4 –
торквеси типу Хавор із Залевок (Щукин 2005, таб. 1.4).
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ГЛОСАРІЙ
Адаптація – процес взаємного пристосування між культурою й зовнішнім
середовищем, спрямований на виживання й стабільність соціальної системи. В
етнології концепція А. виникла в рамках культурноекологічної школи (Л. Уайт,
Дж. Стюард). Згідно з її підходами, культуру розглядають як механізм, що дозволяє
людям пристосуватися до навколишнього середовища й використовувати його
ресурси для виживання. Культура, таким чином, є продуктом взаємодії між зовнішнім
середовищем і стратегією життєдіяльності.
Акультурація – етнокультурний міжетнічний процес взаємовпливу культур у
перебігу тривалого безпосереднього контакту між ними, а також результат цього
процесу, що виявляється у засвоєнні однією з культур елементів іншої або утворенні
нової культури. Первинно концепція А. розглядала цей процес як взаємодію більш
розвиненої донорської та менш розвиненої реципієнтної культури. Згодом почали
робити акцент на обопільності акультурації, яка змінює обох учасників процесу
культурних змін. Концепцію акультурації розробляли переважно американські
антропологи (Ф. Боас, Р. Редфілд, Р. Лінтон, М. Херсковіц), які досліджували
викликані тиском «цивілізації» культурні зміни у середовищі корінного населення
США. Як різновид А. виділяють транскультурацію (процес індивідуальних змін у
культурі особи, викликаних тривалим перебуванням у іноземному середовищі).
Концепція А. широко використовується в археології та інших суміжних дисциплінах.
Археологічна культура – сукупність археологічних артефактів і комплексів
(поховань, поселень) на певній території в певний час. Археологічні джерела
згруповані у культури мають виключну важливість у дослідженні етнічних процесів у
давнину. Водночас, зв’язок між А. к. та етнічною групою не є прямим. Більшість А. к.
мали поліетнічний характер й відображали насамперед господарсько-культурні типи
давнього населення, індивідуальні та колективні смаки, моду й стиль, поширені у
тому чи іншому регіоні.
Гальштатська культура – археологічна культура, яка з VIII ст. до н. е. була
поширена на території Центральної Європи. Західну область Г. к. (Австрія, Південна
Німеччина, Чехія, Східна Франція) пов’язують з етногенезом кельтів. Г. к. отримала
назву від м. Гальштат (Австрія), де виявлено могильник та соляні копальні ранньої
залізної доби. Для Г. к. характерні біритуальні могильники, велика кількість
бронзових прикрас, залізної зброї та посуду в похованнях, невеликі відкриті
поселення та укріплені резиденції знаті (Гейнебург). На пізньому етапі існування Г. к.
(VI ст. до н.е.) з’являються підкурганні «князівські» поховання (Магдалененсберг,
Хохдорф, Вікс) у супроводі багатого інвентарю (чотириколісні колісниці, зброя та
прикраси з дорогоцінних металів, імпортний бронзовий та керамічний посуд). На
формування Г.к. вплинули контакти з народами Північного Причорномор’я
(кіммерійцями), етрусками та грецькими колоніями.
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Друїди (δρυίδαί, druides – від і.-є. dru- та wid- ‘дуже обізнаний, знаючий’) –
жрецька організація стародавніх кельтів ІІ-І ст. до н. е. В Ірландії збереглася до епохи
раннього середньовіччя. Вперше згадані наприкінці ІІ ст. до н. е. Посидонієм;
організація Д. докладно описана Цезарем у середині І ст. до н. е. Крім власне Д. до
складу жрецької організації входили також віщуни, які виконували ритуально-магічні
дії, та барди (знавці сакральної поезії). Соціальною базою Д. був військовоаристократичний прошарок, представники якого після тривалого навчання
поповнювали лави жерців. Д. користувалися численними привілеями й були звільнені
від податків і повинностей. Вони здійснювали судочинство, займалися освітою й
вихованням аристократичної молоді, лікуванням, збереженням історичної та
генеалогічної традицій, веденням астрономічних спостережень тощо.
Ірландські саги – умовна назва творів середньовічної ірландської
літературної традиції (ірл. scel ‘повість’), записаних у християнських монастирях
починаючи з VII-VIII ст. І. с. поділяються на цикли, серед яких найважливішими є
два: міфологічний, у якому збереглася інформація про міфічну історію острова (Книга
захоплень Ірландії), язичницьких богів (Битва при Маг Туїред), потойбічний світ
(Плавання та Подорожі); героїчний або уладський, головними героями якого є герой
Кухулін, король Конхобар, друїд Катбад та їхні супротивники на чолі з королевою
Медб (Викрадення бика з Куальнге). І. с. міфологічного та ульстерського циклів
зберегли численні елементи духовної культури язичницької Ірландії, які знаходять
паралелі в культурі давніх кельтів континентальної Європи. Водночас, значний вплив
християнства істотно знижує їхню цінність в історичних реконструкціях
язичницького минулого кельтів.
Кельти (грецьк. Κελτωι, від і.-є. *kel- ‘удар’) збірна назва групи племен і
народів у Європі, на Британських островах і в Малій Азії, які були об’єднані
використанням кельтських мов, деякими спільними рисами матеріальної та духовної
культури. Етноніми К., а також галати й галли (грецьк. Γαλαταί; лат. Galli, від
пракельт. *galā ‘сила, міць’, д.-ірл. galdae ‘войовничий’, galgart ‘герой’) в античній
традиції зазвичай використовувалися як синоніми, але не уживалися щодо
кельтомовного населення Британії (бритти) й Піренейського п-ова (кельтібери). В
сучасній науці галатами прийнято називати кельтів Малої Азії, галлами – давнє
населення сучасної Франції. Етногенез та міграції кельтів пов’язують із західною
областю гальштатської та латенською археологічними культурами, хоча ареал їхнього
поширення був вужчим, ніж територія поширення кельтських мов. Формування
самобутніх кельтомовних спільнот Іспанії (кельтібери), Ірландії та, частково,
Північної Італії (культура Голасекка) відбувалося в цілому незалежно від
гальштатсько-латенського
культурного
ареалу.
Суспільство
кельтів
характеризувалося глибокою соціальною диференціацією, виділенням правлячого
прошарку військової еліти, жерців-друїдів, професійних ремісників, наявністю
широких верств залежного населення. Культура кельтів увібрала в себе риси
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підкорених та сусідніх народів (лігурів, етрусків, іллірійців, фракійців, греків тощо) і
сама, в свою чергу, істотно вплинула на навколишні народи (германців, римлян, гетодаків). У І ст. до н.е. більшість кельтських племен була підкорена Римом та
германцями.
Кельтоскептики – напрямок в історіографії кінця ХХ – початку ХХІ ст.,
представники якого (М. Чепмен, С. Джеймс, Дж. Колліс та ін.) відкидають існування
кельтів як окремої етнічної групи, якій відповідала цілісна археологічна культура. К.
наголошують на штучному характері понять кельти й латенська культура, які, на
їхню думку, відображають не об’єктивну історичну реальність, а ідеологічно
вмотивовані уявлення греко-римських авторів, а також науковців нової та новітньої
доби. К. не вважають мовну спорідненість кельтів істотною, підкреслюючи локальні
відмінності у культурі різних груп кельтів. На думку К., гальштатська та латенська
культури, так само як і інші археологічні культури, становлять сукупності
інтернаціональних традицій матеріального виробництва та мотивів декоративноприкладного мистецтва.
Кельтська ідентичність – уявлення про культурну та етнічну єдність
кельтських народів. Греко-римські автори й більшість дослідників нової та новітньої
доби (до кінця ХХ ст.) вважали, що кельти від Ірландії до Малої Азії становили
єдиний «народ», який поділявся на окремі племена. На сьогоднішній день
встановлено, що цілісної К. і. ніколи не існувало, а самі терміни кельти й галли,
незважаючи на кельтське походження, використовувалися греками й римлянами для
позначення груп «варварського» населення Давньої Європи, які послуговувалися
близькоспорідненими мовами й мали спільні риси культури. У середовищі самих
кельтів домінувало усвідомлення приналежності до певної родової або територіальної
громади, а також соціальної групи. Водночас, мовно-культурна спорідненість
створювала сприятливі умови для формування надплемінних форм ідентичності,
ознаки якої простежуються в окремих регіонах (наприклад, у Галлії). Носієм
зародкових форм К. і. була родова аристократія, у середовищі якої зберігалася
генеалогічна та релігійно-міфологічна традиція.
Кельтська міфологія – сукупність вірувань та релігійних уявлень давніх
кельтів, які відомі переважно за згадками античних авторів та пам’ятками іконографії.
Єдиного пантеону богів К. м. не знала. Лише у Галлії відомо понад 300 імен богів,
серед яких найчастіше згадуються Беленос (і.-є. *bhel- «білий, блищати»), Граннос
(д.-ірл. grian ‘сонце’), Тевтатес (д.-ірл. tuath ‘плем’я’), Езус, Тараніс (д.-ірл. torann,
‘грім’), Луг (відомий також в Ірландії та Іспанії), Епона (кельт. *epos ‘кінь’) тощо.
Велике значення кельти надавали образам триєдиного божества, богам-покровителям
водних джерел та окремих місцин, символіці відділеної від тіла голови, зооморфним
образам (особливо дикого кабана, бика, коня та ворона). За античними джерелами
відоме вірування кельтів у переселення душ, реінкарнацію, а також пророцтво про
знищення світу вогнем та водою.
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Кельтські мови – група мов індоєвропейської мовної родини. Припускають,
що спільна кельтська мова, яка існувала на континенті на початку І тис. до н. е.,
згодом розпалася на дві основні групи – Q-кельтську (гойдельську) та P-кельтську
(бритонську). Цей поділ зумовлений трансформацією індоєвропейського звуку qu
[kw], який у гойдельських мовах з часом переторився на c [k], а у бритонських на p
(наприклад, слово «голова» – ceann в ірландській і penn у валлійській). К. м.
збереглися донині як живі мови на крайньому Заході Європи. До них належать
гойдельські (гельські) (ірландська та шотландська), а також бритські мови – кімрська
(валлійська), поширена в Уельсі, та бретонська, якою розмовляють мешканці п-ова
Бретань. Усі сучасні К. м. знаходяться під загрозою зникнення; корнська та менська
до кінця ХХ ст. зникли остаточно. В епоху античності на континенті були поширені
кельтіберська мова в Іспанії, лепонтійська в Північній Італії, а також галльська.
Кельтіберська мова була близькою до гойдельської групи, галльська – до бриттської.
Найбільша за обсягом пам’ятка мови давніх кельтів – таблиця з Боторітти
кельтіберською мовою, яка містить близько 130 слів. У Галлії відомі написи
магічного (Ларзак, Шамальєр) та календарного (Колін’ї) характеру. Діалекти, які були
поширені у східній частині кельтського ареалу були споріднені з галльською мовою.
Латенізовані культури (культури «кельтської вуалі») – умовна назва низки
археологічних культур, що зазнали істотного впливу латенської культури кельтів. До
Л. к. зазвичай зараховують ясторфську культуру, з якою пов’язаний етногенез
германців, а також археологічні культури, які сформувалися на теренах кельтогерманського пограниччя й поширился на значній території Східної Європи в період
ІІ-І ст. до н. е. Серед них: оксивська культура у Південній Прибалтиці; пшеворська
культура (ІІ ст. до н. е. – IV ст. н. е.) на території сучасної Польщі та Західної
України; зарубинецька культура (ІІІ ст. до н. е. – ІІ ст. н. е.) у Подесенні, Середньому
та Верхньому Подніпров’ї; поєнешті-лукашівська культура (ІІ – І ст. до н. е.) у
басейнах річок Сірет, Прут та Дністер. Для Л. к. притаманні великі могильники,
кремаційні поховання з інвентарем, відкриті поселення. Кельтський вплив у Л. к.
проявляється насамперед у широкому використанні прикрас (насамперед, фібул)
латенських типів, предметів озброєння, запозиченні ремісничих технологій, елементів
обрядовості тощо. На землях, де були поширені Л. к. античними джерелами
зафіксовані кельтські лінгвістичні елементи. Процеси, типологічно подібні до
латенізації археологічних культур на північ та схід від Карпат, відбувалися також на
південно-східній периферії латенського ареалу. Зокрема, латенізованою можна
вважати культурну групу Падеа-Панагюрскі Колоніі, яку пов’язують із даками
Буребісти, а до певної міри й культуру скордисків у Подунав’ї.
Латенська культура – сукупність археологічних культур V-I ст. до н.е.,
об’єднаних спільними технологічними традиціями (зокрема, металургії та
металообробки, керамічного виробництва) та стилістичними особливостями
декоративно-прикладного мистецтва, окремими традиціями поховального обряду та
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будівництва поселень. Хронологічні фази Л.к.: А (бл. 500-390 рр. до н.е.), B (бл. 390250 рр. до н.е.), С (бл. 250-120 рр. до н.е.), D (120 р. до н.е. – перші рр. н. е.). Л.к.
увібрала в себе традиції гальштатської культури, але не була її безпосереднім
продовженням. Ядром формування Л.к. були землі в басейнах Марни й Мозеля,
Богемія та Баварія, де в ранньолатенський час (хронологічні фази А-B) поширилися
однотипні інгумаційні поховання з великою кількістю зброї та прикрас. У
подальшому поширення набула кремація, а також поховальний обряд, який не
залишає помітних слідів. Л. к. у тій або іншій формі була поширена на теренах
Британії, Галлії (суч. Франція), Північної Італії, Подунав’я, Чехії та Словаччини,
Угорщини, в окремих регіонах Сербії, Хорватії, Польщі, Румунії та України. Для Л. к.
характерні відкриті невеликі поселення типу vici, частина з яких у пізньолатенський
час трансформувалася у протоурбаністичні городища типу oppida. Основними
заняттями населення було відгінне скотарство та орне землеробство. Л. к.
характеризується високим рівнем розвитку ремесел, зокрема металургії та
металообробки, ювелірної справи, виробництва скла, кераміки з використанням
гончарного кола тощо. Унаслідок військової, міграційної та економічної активності
кельтів, сформувалися локальні групи Л. к., самобутність яких пов’язана зі впливом
культур автохтонного населення, а також зона «латенської вуалі», в межах якої
технологічні досягнення Л. к., а також ритуальні та обрядові практики, поширилися
на широких теренах Центральної, Північної та Східної Європи.
Оппідуми – протоурбаністичні поселення латенської культури ІІ-І ст. до н. е.,
які виконували роль адміністративних, оборонних, культових та торговельноремісничих центрів кельтських вождівств. Виникнення О. пов’язують із еволюцією
сільських поселень, які поступово перетворювалися на осередки ремісничого
виробництва та монетного карбування, а також набували ознак центрів військовополітичної влади над навколишніми територіями. О. виникали на перетинах важливих
торговельних шляхів та поблизу джерел сировини (заліза, кольорових металів,
графіту, солі). Характерною рисою О. є наявність розвиненої системи укріплень:
земляних валів, «галльських стін» з дерева та каміння. Значна частина населення О.
була задіяна у сільськогосподарському виробництві. Найбільшими О. у Європі є
Бібракте, Алезія (Галлія), Манхінг (Баварія), Страдоніце (Богемія).
Палеобалканські мови – умовна назва низки реліктових індоєвропейських
мов (іллірійська, фрігійська, фракійська, давньомакедонська), поширених у давнину
на Балканському п-ові, на півдні Італії, частково у Малій Азії. Найбільший вплив П.
м. (іллірійської) зберігає сучасна албанська мова. Лексичні елементи
палеобалканського походження присутні також у болгарській, румунській, грецькій
мовах. У Східній Європі палеобалканський етнічний компонент був представлений у
культурах фракійського гальштату (зокрема, куштановицька та ґава-голіградська
культури IX-III ст. до н.е. на Закарпатті та Прикарпатті).
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Плем’я – соціальна група, яка має тенденцію до мовно-культурної єдності та
ендогамії (укладання шлюбів усередині групи). До складу П. можуть входити: фратрії
(групи з кількох родів), роди (екзогамні колективи кровноспоріднених родичів),
клани (групи, які ведуть своє походження від спільного предка), а також раби,
прийняті до громади іноземці тощо. П. зазвичай притаманна потестарна організація
влади, у якій значну роль відіграють народні збори, ради старійшин, вожді, дружинні
загони, таємні та статево-вікові союзи тощо. У давніх кельтів поняттю П. до певної
міри відповідала територіальна громада *toutā ‘плем’я, народ, держава’, члени якої
були об’єднані, серед іншого, реальними або уявними родовими зв’язками.
Чисельність *toutā могла коливатися від кількох до кількох десятків тисяч чоловік, а
сам цей термін міг позначати як порівняно невелику родову громаду, так і потужне
військово-політичне об’єднання. З огляду на це, термін П. щодо кельтських спільнот
(етногруп) залізної доби може використовуватися лише умовно.
Ранньоцивілізаційне (ранньокласове) суспільство – науковий термін, яким
позначається тип розитку суспільства, що безпосередньо передує виникненню
держави. Використовується переважно в марксистській та неомарксистькій
історіософії. Р. с. характеризується відсутністю приватної власності на землю,
нерозвиненістю товарно-ринкових відносин, зосередженням у руках аристократичної
верхівки влади-власності на природні й трудові ресурси соціального організму і
відповідної системи відчуження й перерозподілу натурального додаткового продукту.
Соціальна структура Р. с. включає в себе родову аристократію на чолі з родом
правителя і дотичною до нього служилою знаттю, рядових общинників, серед яких
уже відбувається майнове розшарування і ремісників, виділених в окрему групу.
Результатом еволюції Р. с. є станово-класовий соціум, для якого характерним є
помітний розвиток приватної власності, обмеженої владновласницькими
повноваженнями держави, поширення різних форм відносин особистої залежності,
поступове перетворення редистрибутивної системи в податковий апарат, значне
посилення майнової, соціальної та інформаційної диференціації суспільства. Форму
соціальної організації давніх кельтів можна охарактеризувати як перехідну від Р. с. до
станово-класового суспільства.
Цивілізація – 1) термін для позначення високорозвиненої самобутньої
культури або сукупності подібних культур; 2) у неомарксистській соціальній
антропології (Г. Чайлд) – стадія розвитку суспільства, якій притаманне існування
державної організації, міських центрів та соціальних станів, представники яких не
зайняті у галузі харчового виробництва (жерці, воїни, ремісники). Для суспільств, які
перебуають на цивілізаційній стадії розвитку харакреною є наявність додаткового
продукту, який вилучається правлячою еліто, поява монументальної архітектури,
писемності та основ математики, а також організація торгівлі на далекі відстані.
Чіфдом (вождівство) – соціально-політична організація групи общин (селищ),
адміністративно підпорядкованих владі вождя. Функції вождя полягали у
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забезпеченні захисту Ч. від набігів сусідів, організації нападів, створенні умов для
отримання максимуму сукупного додаткового продукту. Інколи військові функції
покладалися на окремого військового ватажка. Навколо особи вождя формувалася
правляча еліта – наближені, жерці, дружинники. Владу вождя могли контролювати
народні збори, рада старійшин тощо. Ч. становить універсальну форму соціальної
організації, яка на певному етапі історичного розвитку була притаманна більшості
людських колективів у різних регіонах світу. Ознаки Ч. притаманні, зокрема,
соціальній організації давніх кельтів.
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SUMMARY

Gennadiy Kazakevich
THE EASTERN CELTS: CULTURES, IDENTITIES,
HISTORIOGRAPHIC CONSTRUCTIONS
The book is devoted to the Iron Age Celtic presence in South-Eastern Europe. The
study is based on the wide range of written and archaeological sources. The concepts of
Celtic identity and migrations are re-assessed from the social anthropological point of view.
Special attention is paid to the Celtic presence in the territory of today’s Ukraine and
probable contacts between the Celts and the Slavs.
The Chapter 1 deals with the current state of Celtic studies. It is stated that the
debates on ‘Celticity’ have their roots in the writings of Greek and Roman authors who used
to describe the Celtic way of life as a distinct alternative to their own traditions and social
institutes. Therefore, from the time of Aristotle and Posidonius the Celts were either
favourably romanticized or considered as a threat to the civilized world. The so-called
‘Celtic heritage’ wasn’t revealed until modern times when European nations began to create
their historical mythology. Several countries, primarily France, recognized Celts as their
official ancestors. Even the 1789 revolution was interpreted as a revolt of the oppressed
Gauls and Romans against their usurpers, meaning the king and the aristocracy whose
representatives were proud of their Frankish noble ancestry, dating back to the reign of
Clovis I and Charlemagne. The 'Celtomania' which swept through Europe during the 19th
centuries deserves a special mention. European writers, musicians and artists had long
fuelled interest in Celts, attracted by the mysterious ancient culture. In the 20th century
Celts were viewed either as the avant-garde of ‘white Aryan Europe’ or as an ancient prototype of European multiculturalism. The founding fathers of the European Union liked the
concept of Celtic heritage, which at one time united all countries of the Old World from
Ireland to Turkey. This explains why the signing of the Maastricht Treaty in 1991 was
preceded by the I Celti exhibition in Venice.
Recent studies in the Iron Age archaeology and identity have revised such terms as
‘La Tène culture’, ‘Celtic peoples’ etc. Currently the word ‘Celtic’ is used as an umbrella
term for describing the peoples of Ancient Europe and Asia Minor who used to speak the
Celtic dialects and only partly had some specific features of the material culture. The
application of a ‘Celto-sceptical’ framework led some scholars to state that such groups as
the Illyrians or the Celts never existed as common identities, before being defined as such
by Classical authors. Despite being well argued, this approach nonetheless remains
vulnerable to criticism. It is quite clear that ethnic identity is more a social than a biological
phenomenon and genetic, linguistic or cultural features do not ultimately define the ethnic
group. There are very few ethnic identities, either ancient or modern, which evolved or were
built without a base of cultural and linguistic similarity. To confirm that common cultural
and linguistic features had great importance in the process of identity construction, one may
refer to the example of Ancient Greece. The early Achemenid sources defined all the Greek
population, either from Balkans or from Asia Minor, as Yauna – a generic term, coming
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from the tribal name Ionians. Even the Macedonians were referred to as Yauna takabara.
The Achemenid Persians considered Greeks to be a distinct entity much earlier the real
Greek identity emerged. We need not concern ourselves with the Macedonians who only
came to be considered as a part of the Hellenic world after the campaigns of Alexander.
One may reasonably conclude that the ethnic definitions largely depended on the point of
view of, and sometimes the ethnic labels given by, outside observers, and could not be
considered as absolutely definitive of true identity or even origin.
In the Chapter 2 an attempt to define the Iron Age Celts as a distinct community is
made. About three decades ago the initial phase of Celtic history did not spark any debate in
academic circles. The common belief was that towards the end of the Bronze Age, the
ancestors of the modern Irish, Scots, Welsh and Bretons lived in the Middle Rhine Valley,
the Upper Danube basin and north-western part of the Alpine foothills. Leaving their
ancestral homelands, armed with iron swords and seated in chariots, ancient Celts spread in
all directions, from Anatolia to the British Isles in the 6th-third cc. BC, to be subsequently
conquered and assimilated by the Romans and Germans. New facts, however, have caused
researches to revise this simplified scheme. It is clear today that the Iron Age ‘Celtic
civilization’ had been formed in at least two centres. One of them covered the Atlantic coast
of what is now Spain, Portugal, France, Ireland and part of Britain. In the last millenium BC
or possibly even earlier, the Celtiberians of the Iberian Peninsula and the ancient Irish spoke
the most archaic Celtic dialects, the source of the modern Gaelic. The second center of the
Celtic world was deep in the European mainland, inhabited by the tribes called Celts or
Galatians by the Greeks and the Gauls by the Romans. The Celts appeared on the historical
arena at the same time as the complex of artefacts, rituals, technologies and artistic
traditions, known as the 'La Tène' archaeological culture, emerged in the early 5th c. BC.
The heartland was in the Marne and Moselle river basins and Bohemia, from which it
quickly spread all over Central and Western Europe. Now it seems clear that the Iron Age
Celts were a widespread heterogeneous linguistic and cultural community, albeit influenced
greatly by subdued tribes and neighbours, rather than a single ethnic entity. The
achievements of the La Tène culture were adopted by the non-Celtic peoples, including
Germans, Thracians, Sarmatians and others.
The Greek and Roman authors used the names ‘Celts’ and ‘Gauls’ to label numerous
barbarian tribes of Central and Western Europe and to distinguish them from the barbarian
population of Southern and Eastern Europe, known as Illyrians, Thracians, Scythians.
During the Imperial period the Roman authors generally referred to the population of the
Gallic provinces simply as Galli to distinguish them from the barbarian tribes living on the
east bank of Rhine, who were called Germani. Thus, although the ethnic names Keltoi,
Galatai, Galli may be considered as culturally constituted representations when employed
by the Greek and Roman, we should not forget that such terms were indeed of Celtic origin.
While there is no evidence that all the communities from Ireland to Turkey referred to
themselves as ‘Celts’ or ‘Gauls’, the important linguistic and cultural similarities between
the Western and the Eastern Celtic communities should be emphasized. The same features
of social organization, ritual practices and styles of combat developed in the distinct regions
of the ‘Celtic World’, such as Gaul, Northern Italy, Balkans or Asia Minor.
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The Chapter 3 is devoted to the Celtic communities of South-Eastern Europe and
their interactions with the local population. In recent studies the ‘Latènization’ of Southern
and Eastern Europe is interpreted as a culture-restructuring process, affecting indigenous
communities similar in many aspects to the Hellenization of the Mediterranean region. The
adaptation of La Tène cultural aesthetics and technical achievements, as well as Celtic
linguistic elements caused the emergence of new ways of expressing identity. Nonetheless,
in some cases the traditional colonization paradigm still cannot be totally rejected. The
ancient population migrations are not necessarily incursions of countless barbarian hordes.
Rather, it seems also true that narrowly defined goal-oriented social groups were involved in
population movements. Such small, yet influential, groups may have caused great linguistic
and cultural changes in the target region.
Recently some attempts were made to disprove the ability of the Celts to carry out
the long distance movements of the large population groups because of the poorly organized
logistics. Thus it must be stressed that the practice of cattle breeding in the Iron Age
economy made a significant contribution to the mobility of the so-called ‘barbarians’.
Taking into account the Early Celtic dietary practices based mainly on the meat
consumption (Polyb. II. 17. 9–11), one may conclude that a party of 15,000 warriors
required a meat of approximately 2,600 cows to make a 20-day march. It seems realistic that
certain groups of the Celtic population were able to collect this quantity of cattle and
organize their movement. The invading war-band could also count on the food and forage to
be sized from the conquered. The Greek and Roman authors both stress the readiness and
logistical ability of barbarian tribes to efficiently and swiftly change their homelands in the
event of military threat or starvation (Caes. IV. 14; Dio Cass. LI. 23. 4; Liv. XXXVIII. 16–
17; Polyb. V. 78. 1; 111. 6; Tac. Ann. XIII. 56; Amm. Marc. VIII. 2. 14; XVI. 11. 8; XVII.
8. 3–5). Due to such semi-nomadic habits (see Strabo. IV. 4. 13), the archaeological traces
of the ancient barbarian migrations are often hard to detect at all, never mind with
authoritative accuracy.
The population movements contributed to social mobility and gender roles changing
in barbarian society. While the role of noble-women in the hinterlands arose subsequently,
in the newly occupied territories the autochthonous female population was treated as a
valuable resource which could be confiscated from the defeated enemy. Classical sources
mention many cases, both historical and legendary, when barbarian women were used either
as hostages or as booty of war (Herod. IV. 108–117; Tac. Ann. IV. 72, II. 13, XIII. 56).
Such social practices may explain why certain forms of indigenous culture (e.g. hand-made
pottery) survived under the Celtic dominance. The Celtic migrants had to adapt to the local
climate and geographical conditions so they extensively employed the settlement structures
and technologies of the native population. Keeping this in mind, one should not expect that
the La Tène cultural package need obviously emerge in each territory affected by the Celtic
raids, as according to the Classical sources. The micro-migrations of mercenaries, warbands, merchants, craftsmen or women involved in matrimonial links also played a
significant role in population transitions. Recent strontium and oxygen isotope analysis of
the La Tène cemeteries in Bohemia shows that at least some part of the male population
came from other areas, or travelled more in different areas, whereas females were less likely
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to move from the Bohemian region. Sometimes great cultural and even linguistic changes
occurred due to the movements of comparatively small groups.
The interactions between the ethnic groups of Hellenistic Thrace provides fine
example of such ‘cummulative Celticity’. According to Classical sources, after the Galatian
raids in Greece and Macedonia some part of the Celtic forces invaded Thrace. The Celts
were defeated by Antigonos Gonatus near Lysimachia in 277 BC but they still remained to
play an important role in Thrace. Commontorios, one of the Celtic warlords, founded a
‘kingdom’ with the capital in Tylis somewhere in South-Eastern Thrace and forced
Byzantium to pay a tribute. The Celts were later expelled to the North-Eastern part of
Thrace by Antiochos II. Most of the La Tène B2/C1 artefacts come from the area between
Tyrnovo and Varna. No pure La Tène settlements or burials were found in Thrace, thus lots
of Celtic metalworks are known as occasional finds or come from the burial inventory. The
third c. BC graves from the North-Eastern Thrace reveal a mixture of autochtonous, Celtic,
Hellenistic and even Scythian traditions and artefacts.
The double-spring Duchcov brooches of the Pestrup type are among the most
frequent La Tène finds from the territory of Bulgaria. While the form of brooch was
‘Celtic’, some of the double-spring fibulae were produced in the local Hellenistic
settlements. The main centers of the double-spring fibulae production were Seuthopolis, the
former capital of the Odryssian state, and the Hellenistic town of Sboryanovo. The fibulae
come either from the women burials or from the cultural layer of these sites. The fibulae
were produced until the middle of third century BC when Seuthopolis and Sboryanovo
declined. Another important feature of the La Tène finds from Thrace are the long slashing
swords from local burials. From the middle of third c. BC the Celtic kingdom in Thrace
flourished under the rule of Kavaros. The center of his ‘state’ was most probably located in
the Arkovna fortress, where dozens of La Tène artefacts have been found. It is widely
accepted that most of the Greek colonies of the Western Black Sea littoral have been
provinces of under the rule of Kavaros at the time and have payed him a tribute. The silver
and bronze coins containing the inscription ΒΑСΙΛΕΩС ΚΑΥΑΡΟΥ were minted from 255
to 218 BC in the Hellenistic towns of Kabyle, Odessos, Arkovna etc. In the late third
century BC the bronze coins depicting the oval shield were minted in Apros and
Mesambria. K. Dimitrov’s claim that Kavaros was not only protector but also a participator
and organizer of West-Pontic trade seems to be absolutely correct.
It seems clear that the local system of social, political and economic connections
remained largely unchaged with the arrival of the Celts in Thrace. Settling among the
community which was at least as much technologically and culturally advanced as their
own, the Celts amalgamated quickly with Thracian population. ‘The Celts’ of
Commontorios’ and Kavaros’ kingdoms conducted themselves as a military force which
largely depended on the tribute gained from local Hellenistic communities. So it is not
surprising that the period of Celtic dominance in Thrace lasted for only about a sixty years.
The Celtic presence in the Danube basin provides an example of more traditional
coloniazation and hybridization pattern. The Taurisci community which is associated with
the Mokronog group was deeply integrated into the Central European La Tène cultural
mileu. The culture of Scordisci, in its turn, is in some way similar to the so called Latènized
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cultures of Central and Eastern Europe in which the Celtic and non-Celtic traditions were
mixed up.
In the lands of Great Hugarian plain and Transylvania another pattern of cultural
hybridization came into being. The Celtic new-comers into the eastern Carpathian basin
formed several distinctive groups which were influenced by the indigenous communities:
the Thracian-Scythian Vekerzug culture in the region between the Danube and Tisza rivers,
the North Thracian or proto-Dacian Kushtanovycia culture in the Trans-Carpathian region
of Ukraine, and the Transylvania group of Scythian culture on the Crasna and lower Samoş
rivers. The autochtonous population largely preserved its cultural identity. Among the
cemeteries with exclusively Celtic burial traditions there are bi-ritual burial grounds where
each ethnic group preserved its specific funeral rite, as well as cemeteries where mixed
(both Celtic and indigenous) ritual practices were employed. Another situation developed in
the Ukrainian part of Upper Tisza area where two inhumation graves with Celtic coins from
Galish hill are the only known La Tène burials. It is likely that the local Celtic population
used a kind of burial rite which left no archaeologically detectable traces. Such a situation
was typical for the other Celtic enclaves in eastern Carpathian basin since LT C1/C2 period.
There are about a dozen cremation graves containing mixed Kushtanovycia and La Tène
inventory. Such burials seem to show, not the indigenous influence on the local Celtic
inhabitants but, rather the adaptation of La Tène fashion by either the neighbouring or
subdued Thracian population. All the burials with La Tène elements were made under
mounds according to the autochtonous burial rites and the old burial grounds of
Kushtanovycia culture were used for them. The inventory contained clay vessels as well as
adornments made from bronze and glass. No weaponry or horse gear was found at the sites
with the exception of the mound n. 19 in Kralovsky Hlmec (Slovakia) which contained
elements of La Tène military equipment. The emergence of the cremation mound burials
containing a mixed Kushtanovycia and La Tène inventory may reflect the matrimonial links
and trade contacts between the North Thracian and Celtic groups of population in the Upper
Tisza area. The same process is observed in the nearby regions of the eastern Carpathian
basin where the female burials with La Tène inventory in the Getic environment were
revealed.
The archaeological discoveries in the Upper Tisza region demonstrate the
colonization carried out by the Celts from Central Europe in so far as their way of life
differed significantly from the indigenous population. The emergence of the La Tène culture
in the Trans-Carpathian region cannot be described in the terms of fashion or influence
because it caused vast and dramatic changes in the fields of settlement planning, metallurgy
and pottery-making for the Upper Tisza valley inhabitants. Almost all La Tène sites in the
area contained fragments of Kushtanovycia culture hand-made pottery showing the deep
involvement of the indigenous Thracian population in the cultural transition process.
However, it is evident that in the Upper Tisza area the settlement structures, the
technologies of iron and glass working, wheel-made pottery, the artistic style and other
aspects of material culture of La Tène sites were not familiar to the local population before
the early third century BC. The style of combat in which the long slashing swords, iron
chain belts and chariots were used may also be considered as foreign to the native people.
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Such rapid and radical changes cannot be explained in terms of cultural diffusion. Such
settlements as Galish-Lovachka (Mukacheve) which was a large center of metal-working
and coin minting, or Nove Klynove where the working grounds with the remains of about
200 forges were uncovered, prove an unprecently high level of local Celtic community
economic development. To sum up, it is notebable that despite some local ritual practices
and pottery-making traditions survived under the La Tène cultural dominance, the role of
the autochtonous elements became diminished.
It is not clear when the La Tène sites of Upper Tisza area were abandoned. Most
scholars believe that the decline of local Celtic settlements was caused by the military
activity of Dacians in the middle of the first centry BC, attested to in the classical sources.
In late 2 c. BC the so called Padea-Panagjurski Kolonii group emerged on the banks of
Danube in the lands of today’s northern Bulgaria and southern Romania. It is characterized
by the cremation burials containing late La Tène long slashing swords, spearheads, curved
knives, shield umbos and horse bits of ‘Thracian’ type. Such burials belonged to the
ethnically heterogeneous warrior nobility, mainly of Thraco-Illyrian, Scordiscan and Dacian
origin, which disturbed the Roman province of Macedonia from the second half of the
second century BC. In the period between 175/150 and 50 BC the bearers of PadeaPanagjurski Kolonii group launched an expansion in a northern direction. As a result the
Celtic settlements in the eastern Carpathian basin declined. In the Upper Tisza area almost
all objects from the Celtic sites with more or less precise dating may belong to LT C1-C2
period so it is highly probable that most of the Celtic sites in the Trans-Carpathian region
ceased to exist not later than in the late second to early first cc. BC. Only a few La Tène
settlements of the area are reliably datable to the LT D period. The fragments of late La
Tène painted pottery, which was produced in the Latènized Dacian production centres such
as Zemplin, were found in the cultural layer of Bakta and Dyida, indicating that at least
some Celtic settlements survived the Burebista’s raids in mid-first century BC. It should be
emphasized that the newcomers were thoroughly imbued with the Celtic culture and La
Tène metalworking technologies. The linguistic sources show the Celticization of the
Dacian population in the Upper Tisza area as well.
In the Chapter 4 the written and archaeological evidences of the Celtic penetration
eastward and northward of Carpathians are examined. Special attention is paid to the Celtic
looking ethnicons located on bordering zone of the La Tène culture. Greek and Roman
authors were poorly acquainted with the Northern Dacia region so it is difficult to associate
the group of La Tène sites with any certain ancient ethnic name. According to Strabo, Tisza
river separated the lands of Boii and Taurisci from Dacia. However the Dacians under
Burebista, laying claim to those lands, crushed the Celtic tribes led by Critasiros and
destroyed them totally (Strabo VII.5.2). However the sources of first c. BC do confirm the
existence of some Celtic ethnicons in the region. Caesar (B.G. VI. 25) mentions the Anarti
tribe bordering with the Dacians (ad fines Dacorum et Anartium) as well as Claudius
Ptolemy who notes the Άναρτοι and their neighbours Τευρίσκοι (Ptol. III. 8. 3). While the
Teurisci are frequently associated with a certain part of the Celtic Taurisci community, the
Anarti are completely unknown until the mid-first c. BC. It is highly probable that the Celtic
or hybrid ethnic names Teurisci and Anarti belonged to the Celticized Dacian population

350

which established such significant settlements as Mala Kopania and Zemplin. In its turn, the
tribal name Anartophracti may be associated with the Tyniec group of today’s Krakow
region. The pottery-making traditions of this late La Tène group demonstrate strong links
with the group of Celticized Dacian population in the area of Zemplin. The ethnicon Lugii is
most probably connected with a certain branch of Przeworsk culture bearers on the lands of
today’s Poland. According to the widely accepted point of view this culture emerged under
the influence of the Northern European Jastorf culture and La Тènе traditions of temperate
Europe.
In the North Pontic area the Γαλαται are mentioned by the epigraphic Decree for
Protogenes from Olbia. According to the document Protogenes funded the building of new
Olbian fortifications at the time when the Galatians and their allies called Sciri [Ʃχίροι]
threatened this Greek colony and nearby Scythian tribes. It is generally accepted that the
Sciri were a Germanic group located somewhere in the Dniester basin (although with no
reliable archaeological attestation), but the question of Galatian ethnic origin remains
disputable. Some scholars put forward an idea that the Protogenes Decree used the ethnicon
‘Galatai’ whilst actually meaning the Bastarnae, probably a mixed Celtic-Germanic tribal
group from the Lower Dniester area. Another point of view considers the Galatians to be a
certain Celtic group probably from the Danube area were Claudius Ptolemy mentiones the
tribe with the undeniably Celtic name Britolagai. All in all, there is little to no
archaeological evidence for a Celtic presence in the Upper Danube area during the Middle
La Tène period. The weak point of both hypotheses is the uncertain date of the Olbian
decree itself. It may describe events of either the late third century BC or the early second
century BC. The most recent studies based on the Olbian prosopography argues that the
events which were described in the Decree took place most probably in the third quarter of
the third c. BC. In 250-230 BC the coins with inscriptions ΠΡΩ and ΠΡΩΤНР were
produced in Olbia gives another good reason to support this hypothesis.
It may be suggested that the Galatians mentioned by the Decree for Protogenes were
indeed the Thracian Celts from the Kavaros’ kingdom. During the LT B2/C1 period the
fashion of wearing La Tène ribbed arm-rings, torques and brooches was widespread in the
land of today’s Ukraine. Some of the La Tène-style goods were imported from the Celtic
lands, while most of them were produced locally, on the vast territory from Hellenistic
emporium Olbia in the North Pontic littoral, to the Milogrady culture fortified settlements in
the forest zone. The most noteworthy fact is that numerous LT B2/C1 artefacts which were
found in the territory of Ukraine have closest parallels in Thrace (compare Tab. 3.8 and 3.7
respectively). The finds of the Zaravets-type lead coins which were previously known
exclusively in the territory of Bulgaria, the emergence of the Vyshchetarasivka burial with
the set of middle-La Tène weapons seems somewhat typical.
As it was shown, Kavaros conducted himself as a typical Eastern European barbarian
ruler, who gained much of his revenue from the taxing of the nearby Helllenistic
settlements. There are many examples of Scythian, Thracian and Sarmatian leaders who
acted in the same way. If the state of Kavaros was mighty enough to organize a military raid
from the Shumen region in the North-Eastern Thrace to Byzantium, it was also able to make
similiar raids to plunder the North-Western Pontic towns, such as Tyras or Olbia. Thus the
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increasing military activity of Kavaros’ state alone, during the third quarter of the third c.
BC, may explain the emergence of numerous La Tène imports similar to those from NorthEastern Thrace.
In the late third century BC, the bronze coins of Leucon II containing symbols of
‘short sword/oval shield’ were minted in Bosporan kingdom. Considering the Thracian
origin of Bosporan ruling dynasty, and the close connections between the Bosporan
kingdom and the North-Western Pontic area, it may be suggested that the oval shield
representation was adopted by Leucon II as a symbol of political and military power in the
region. However the oval shield coins from both Thrace (Tab. 3.11.3) and Crimea (Tab.
3.11.2) may reflect the establishment of some direct links between the kingdom of Kavaros
and the Bosporan ruling dynasty. Leucon II was highly interested in the Celtic political and
military pressure over Byzantium during its war with Bythinia and Rhodes (Polyb. IV. 4647, 52). The activity of Kavaros, who forced Byzantium to unblock the Black Sea straits,
co-incided with the interests of the Bosporan kingdom. Given this contex the emergence of
Celtic military symbols on the Bosporan coinage seems unsurprising. It may be suggested
that in the late third century BC the Bosporan kingdom, with its close connections to
Thrace, maintained some contacts with Kavaros’ state and probably acquired mercenaries
from there. The emergence of the Bosporan statuettes of terracotta warriors with oval
shields, similar to the Celtic mercenary figurines produced in Egypt to commemorate the
battle at Raphia in 217 BC (Tab. 3.12), fits well with the widespread ‘Celtic mercenary
fashion’ in the Hellenistic world.
From the early second c. BC the Greek and Roman sources point to the emergence of
the so-called Bastarnae tribal group in the North-Western part of Pontic littoral. The
Bastarnae are known for their invasions of Thrace and Illyria, as well as for their resistance
to Roman expansion. Most Classical authors define the Bastarnae either as the Celts or as
the Germans and thus the real ethnic background of this tribal group still remains uncertain.
The majority of scholars believe the Bastarnae to be a mixed ethnic group of Germanic,
Celtic, and Getic origin or even a separate people coming from the Celtic/Germanic
bordering zone in Central Europe.
The name Bastarnae is usually derived from the Old German ‘bastard’, so it is highly
doubtful that members of this tribal group referred to themselves as Bastarnae. This
supposition may be partially confirmed by the Tacitus’ evidence (Germania 46). Speaking
about the Peucini, who were known to be a branch of the Bastarnae people, Tacitus stresses
that the Peucini ‘were called by some Bastarnae’ [quos quidam Bastarnas vocant]. The
Bastarnae ethicon was more likely a generic term used by Greek and Roman authors to
describe a heterogeneous Western-like barbarian community which emerged in the lands of
Scythia in the early second century BC. The Κελτοσκύθαι is probably a similar pseudoethnic term which appeared in Classical sources (Strabo VI. 2. 3) at the same time, for the
same purpose.
In the area of the North-Western Pontic littoral Claudius Ptolemy (c. 90-168 AD)
mentions about a dozen place names and at least some of them are considered as Celtic.
Among them are Καρρόδουνον, Ήρακτον and Μαιτώνιον in the Upper Dniester area, as well
as Άλιόβριξ and Νουϊόδουνον in the Lower Danube basin. Somewhere near Aliobrix
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Claudius Ptolemy mentions the Bριτολάγαι tribe. This is the only mention of this ethnic
name in Classical sources. Some scholars equate the Ptolemy’s Britolagoi and the Galatai
from the Olbian Decree for Protogenes. However the chronological gap between both
sources must be taken into account. Claudius Ptolemy wrote his Geography probably in the
early second c. AD. He relied on some earlier sources, for example the work of Marinos of
Tyre. Ptolemy also used some contemporary Roman gazetteers. It was a time when the
lands of the Lower Danube basin, as well as the Greek colonies of Olbia and Tyras, were
occupied by Roman military forces after the Dacian wars. At the same time the Roman spies
and merchants were undoubtedly well-acquainted with the important trade route which
passed along the Dniester. Therefore Claudius Ptolemy seems to be competent enough and
well able to provide factual information about the settlements and tribal groups of the
North-Western Pontic littoral and nearby lands.
The archaeological evidences may confirm that the Celtic ethnicons and place-names
of the Lower Danube and Upper Dniester area may be associated with the barbarian
population known to Greek and Roman authors as Bastarnae. From the early second century
BC deep cultural transformations affected the whole Eastern European region. The
Sarmatians ended the power vacuum in the North Pontic steppes. Meanwhile, in the basins
of Dniester and Dnipro, the new Poieneşti-Lukashevka and Zarubyntsi archaeological
cultures emerged. Both of them combined Jastorf and La Tène traditions in their aspects of
material culture and ritual practices. To some extent the Poieneşti-Lukashevka and
Zarubyntsi communities absorbed the cultural elements of the previous native inhabitants of
today’s Ukraine, Belarus and Moldova, although there was no direct and obvious continuity
of them. There is enough argument to suggest the presence of some Celtic or ‘Celticized’
groups from temperate Europe among the peoples known to Classical world as Bastarnae.
Due to their influence the autochthonous elite adopted the La Tène types of jewellery,
swords and helmets as highly symbolic objects, reflecting a high social rank of their
possessors. New ritual practices, styles of combat and loanwords (e.g. ethnic and place
names containing Celtic elements) were introduced in the region. The emergence of La
Tène weaponry in the North Pontic steppes, and the Dniester and Dnipro basins therefore
reflects a process of a new ‘warrior identity’ formation in the local cultural milieu. At turn
of eras the region of the Dniester and Dnipro basins was, on the one hand closely connected
to the area of the Przeworsk culture at the lands of today’s Poland and Baltic sea littoral, and
on the other, to the cultures of the Danube region. So it is not surprising that such a
masterpiece of craftsmanship as the Gryniv scabbard, whose iconography is so closely
related to the Gundestrup cauldron motives, emerged in this region (Tab. 3.18). The
archaeological sources and some written records confirm the existence of a trade route
which linked the Danube region, North Pontic area and the shores of the Baltic Sea. The
Celtic place-names mentioned by Claudius Ptolemy, such as Aliobrix, Karrodunon and
others, were located along this route.
The Chapter 5 of the book is devoted to the problem of possible contacts between the
Celts and the Slavs. In 1912 A. Schakhmatov put forward the idea of the possible direct
contacts between the Celtic and Proto-Slavic. Various attempts were made to prove or reject
it. Recent studies by V. Kalygin, A. Falileyev, P. Stalmaszczyk, K. T. Witczak, V. Blažek
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etc. may affirm the existence of such contacts in the past. In the folklore of Slavic peoples
there are several untypical legends and characters which are similar to those known from
both Continental and Insular Celtic myths. As an example, a folk tale ‘Pohan-Divcha’
[‘Pagan Girl’] widespread in the lands of Upper Tisza area once occupied by the La Tène
culture is analyzed. The legend tells about an evil warrior-queen who possessed the large
herds of horses and a blacksmith who fought with her and finally winned. The whole story,
which has no parallels in the Slavic folklore, surprisingly reminds the Insular Celtic legends
about the queen Medb or Rhiannon.
From the late nineteenth century numerous attempts were made to seek out Celticlooking toponyms among the modern place and river-names of Ukraine. Some of them are
in fact thought-provoking. In the Trans-Carpathian region the river name Latorycia may be
connected with the Celtic lato- ‘warrior’ from which the river name Lattara in Spain, as
well as the tribal name Latobici/Latovici in the basin of Danube, are derived. The nearby
river name Laborets is comparable with either the place name Labarus and the river name
Labrona in Ireland (from Celtic *(p)labro ‘to babble’) while the other Trans-Carpathian
river name Olka is quite similar to the Celtiberian hydronyms Olca and Olkairun. Some of
the Celtic-looking toponyms are located in the area where the settlements or burial grounds
of Latènized Przeworsk and Zarubyntsi cultures are attested. In the Upper Dniester area a
burial ground of the Latènized Przeworsk culture was found near the mountain Kamula. The
Camul- string is well-attested in ancient Celtic toponymy (i. e. Camulodunum in Britain).
Despite how intriguing the above-mentioned modern place and river names may be, the
reliability of this kind of sources must be doubted. All of them were mentioned in written
sources for a first time only in the Middle Ages, so their relation to the Iron Age Celts
cannot be proved. In contemporary studies on the Celtic onomastics the use of such sources
as an argument for Celtic presence in any particular area is considered to be
methodologically incorrect.
According to the widely adopted hypotheses the contacts between the Celts and the
Slavs could have taken its place at the turn of eras. The Slavs could borrow the Celtic
lexical items from the Bastarnae of Upper Dniester area or northern branch of the Cotini
living in the times of Tacitus in the mountainous regions of the recent Czech territoties.
Some archaeologists suggest that the bearers of the Latènized Przeworsk and Zarubyntsi
cultures were of Slavic or mostly Slavic origin. Thus other scholars stress that it is highly
problematic to define a Slavic ethnic component in those cultures. On the other hand, the
undeniably Slavic bearers of Kyiv archaeological culture (3-5 cc. AD), in the forest zone of
today’s Ukraine and Belarus, adopted some elements of the Latènized Zarubyntsi culture. It
is also possible that the Slavs could have maintained some contacts with the ancestors of the
Central European Celts during the Age of Migrations. Recent studies confirm that among
the male anthropological remains from the ‘Gothic’ Cherniakhiv culture burials in the
Upper Dniester area, the presence of a morphotype, similar to that from earlier La Tène
inhumation burials in Central Europe, is evident. At the same time female anthropological
remains from the same burial grounds may be genetically linked to the Early Mediaeval
Slavic population of Eastern Europe. It is highly probable that among the ‘post-Celtic’
population of Bohemia and Southern Poland, which was once involved in the Gothic
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movements in the Eastern European region, some Celtic linguistic elements, or even
dialects, survived. In the Age of Migrations they brought to the North Pontic area such
Celtic-looking names as Boisci or Itimari, which are attested by the late Roman sources.
These can explain how the above mentioned Celtic-like linguistic elements emerged in
Eastern Europe during later times.
Some historiographers put forward an idea that the Celts or the descendents of Iron
Age Celts massively migrated to Eastern Europe and founded there an Early Mediaeval
state known as Kievan Rus. In Ukraine the ‘Celtic theory on the origin of Rus’ was
proposed in the late 1920s by Serhiy Shelukhin, the Ukrainian statesman and publicist who
emigrated to the West after the Bolshevik forces succeeded in the struggle against the
Ukrainian People’s Republic in 1917-1921. According to Shelukhin’s views, the Celtic
Rutheni migrants from Southern Gaul moved to the Dnipro area during the Migration
Period. They mixed with the Slavs and founded the the Rus. The ‘Celtic theory’ was based
mainly on a coincidence of ethnic terms: the Latin ethnicon Rutheni was frequently used by
the Early Modern educated to identify the population of Ukraine (Rus). The Shelukhin
theory aimed to contra-distinguish the ‘Western-European’ historical ancestry of Ukrainians
from the ‘Asian’ theory of the Russians. It was used as an argument to justify the claims of
Ukraine’s independence from Russia. Surprisingly, in the late 20th century some Russian
historiographers adopted and re-assessed the ‘Celtic theory’ to prove the anti-Normanist
doctrine which rejects the Vikings’ role in early Russian statehood formation. The views of
S. Shelukhin and A. Kuzmin provide an example of the ‘Celtic ancestry’ concept being used
in the modern Nationalistic doctrines, even if they are antagonistic to each other. Such
theories remind scholars to bear in mind that the Celts, either Eastern or Western, should
always be considered not only as a cultural entity of the past but also as a historiographic
construction influenced by the modern political doctrines.
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