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The gold plates adorning women’s headdresses were found in the Scythian
elite mounds of the 4th century BC Tovsta Mohyla and Chortomlyk. The
plates recreate the same plots: the scene of two griffins attacking a deer and
the confrontation between a fantastic winged boar and a predator resembling
a lion. The image of a winged boar is rare in Scythian times. In addition to
the above, a small series of images of a protome of a wild boar with wings is
known. These are gold plates originating from the 2nd Seven-Brotherhood
mound (Kuban region) of the second half of the 5th century BC and Kul-Oba
mound (Crimea) in the middle of the 4th century BC. Researchers have suggested that these images are borrowed from Greek coins of the second half
of the 6th – 5th centuries BC. Coins with the embossed image of a protome of
a wild boar with wings were found in several regions of ancient Greece: on
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the islands of Rhodes, Lesbos, Samos, in the cities of the west coast of Asia
Minor Cyzicus and Klazomenai, and in the state of Lydia. It is noteworthy
that these are the regions that were in contact with the Persian state of the
Achaemenids. The image of a winged boar is not known in Greek mythology, and the boar in myths often appears as a cruel creature of Chaos, with
which the heroes come into battle. Instead, in the ancient Iranian tradition,
the boar is one of the incarnations of the god of war and victory Verethragna.
He, in particular, is mentioned in Yashts. The description of the boar does
not mention the wings, but speaks of its free movement in space. The notion
of such a movement could have influenced the appearance of images of a
winged boar. Thus, the image of a winged boar on the coins of Greek cities
appeared under a certain influence of the Iranian tradition. The Scythians
also represented the god of war and victory (known only by the Greek
name – Ares) as a boar. This is evidenced by the images on the scabbards of
swords and gorytos. And so the image of a winged boar, most likely, was a
reproduction of this god. The scene of the confrontation between a wild boar
and a predator on plates from the Tovsta Mohyla mound and Chortomlyk
mound is located next to the scene of the griffins attacking the deer. Such
scenes reproduced the idea of sacrifice for the sake of future revival. The
scene of the confrontation may also be related to the idea of overcoming
death and the triumph of life.
Keywords: Scythians, Iranians, Achaemenids, Ancient Greece, wild boar,
mythology
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КРИЛАТИЙ КАБАН:
ОБРАЗ НА ПЕРЕТИНІ СКІФСЬКОЇ, ІРАНСЬКОЇ
ТА ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МІФОЛОГІЙ
Пів століття тому закінчилися розкопки скіфського кургану
Товста Могила IV ст. до н. е., які відкрили світу золоту пектораль – унікальну прикрасу, що за майстерністю виконання та насиченістю сюжетної композиції по праву вважається одним з
найвизначніших шедеврів античної торевтики. Досі точаться гарячі дискусії про сенси та символи, вкладені в цей витвір невідомими стародавніми ювелірами. Однак у Товстій Могилі було знайдено чимало предметів, які, як і пектораль, і сьогодні вражають
своєю загадковістю. Таким є, зокрема, головний убір вельможної
жінки, похованої в Боковій гробниці кургану [Мозолевський 1979,
127–130, 198–200] (мал. 1). За переконливою реконструкцією
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Б. М. Мозолевського [Мозолевський 1979, рис. 133, а–в; 134]1,
головний убір був у формі перевернутого зрізаного конуса.
Більш висока чільна сторона та боки були оздоблені довгими
золотими пластинами зі штампованими зображеннями2. Нижню
частину огортала метопіда (пластина-стрічка довжиною 32,5 см
і шириною 4 см) із зображенням рослинного орнаменту “на
мотив аканфового пагона” [Мозолевський 1979, 127]. Над нею
здіймалися п’ять фризів, кожен з яких складався довгими пластинками. Перший і четвертий фризи утворюють вузькі пластини
(три цілих розмірами 13,0 × 2,0–2,2 см, п’ять обрізків різних
розмірів) із зображеннями пари істот – “сфінкса” та грифона,
які стоять. Вони підняли ліві передні лапи і з’єднали їх над невеликим деревцем. Пари на кожній пластині повторюються
двічі, на краях пластин розташовані поодинокі фігури істот, які
утворюють наступну пару при зіставленні з іншою пластиною
(мал. 1). Другий, третій та п’ятий, завершальний, фризи складені з більш широких пластинок (їх шість цілих розмірами
16,2–16,4 × 3,1–3,3 см та шістнадцять фрагментів). На кожній
з них розміщено по дві сцени:
ліворуч зображено двох грифонів, які шматують оленя. Праворуч цієї сцени відтворено
сцену протистояння лева фантастичній істоті, що має голову
та передні ноги вепра, гнучке Мал. 1. Жіночий головний убір
тіло лева та пташині крила
з кургану Товста Могила
(мал. 1, 2).
(фото Д. В. Клочка)
1
Інша версія реконструкції запропонована Т. В. Мірошиною [Мирошина 1980, 36–39, рис. 4].
2
Головні убори цього типу порівнюють із грецькими калафами [Мирошина 1980] або полосами [Клочко, Васина 2003, 48; Клочко, Васіна
2011, 105–108], хоча таке порівняння є радше типологічним, аніж таким, що пояснює походження, форму та символіку скіфського убору.
Саме тому ще Г. І. Боровка вживав визначення “калафодібний тип” [Боровка 1921, 184].
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Мал. 2. Пластина з кургану Товста Могила
(фото Д. В. Клочка; промальовка за [Мозолевський 1979, 130, рис. 111])

Загалом композиційна побудова декору жіночого головного
убору з Товстої Могили є традиційною для середини – третьої
чверті IV ст. до н. е. [Ростовцев, Степанов 1917; Боровка 1921;
Мирошина 1980; Клочко, Васіна 2011; Бабенко 2002; 2021; ін.].
Щонайменше в 14 випадках у декорі використано нижню стрічку-метопіду з рослинним візерунком, у 9 – довгі пластинки із
зображенням протиставлених сфінкса та грифона. А ось пластини зі сценами шматування і протистояння є рідкісними і зустрінуті лише в декорі головного
убору, рештки якого походять
з північно-східної камери
Центральної гробниці кургану Чортомлик [Древности Геродотовой Скифии 1872, 99–
100; Боровка 1921, 178–184;
Алексеев, Мурзин, Ролле
1991, 194, 195, 197, кат. 113]
(мал. 3). Відмінність чортомлицьких пластинок (їхні розміри – 16 × 3 см) полягає
Мал. 3. Жіночий головний убір
з кургану Чортомлик
переважно в тому, що вони
(фото за [Piotrovsky, Galanina,
ажурні, тоді як пластини з
Grach 1986, pl. 233])
Товстої Могили – суцільні.
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На них відтворено аналогічні образи міфічних істот, і серед них
насамперед привертає увагу фантастичний крилатий кабан3.

Мал. 4. Пластини із зображенням протоми крилатого кабана:
1 – 2-й Семибратній курган (за [Piotrovsky, Galanina, Grach 1986,
pl. 84]); 2 – курган Куль-Оба (за [Артамонов 1966, 29, рис. 49])

Зображення крилатих кабанів у мистецтві народів скіфського
світу є рідкісними – вони відомі лише за знахідками в царських
курганах 2-й Семибратній у Нижньому Прикубанні [Силантьева
1959, рис. 38, 13; Артамонов 1966, рис. 49] (мал. 4, 1) та КульОба у Східному Криму [Копейкина 1986, 58, кат. 28; Vickers
2002, 54–55, pl. 21] (мал. 4, 2). На золотих пластинках, знайдених
у цих курганах, фантастичний образ подано дещо інакше, однак
пластини з цих курганів вирізняє інше прочитання/трактування
Твердження, що такого самого фантастичного кабана відтворено й
на центральній частині бронзової матриці, яка нібито походить із заплави р. Трубеж [Бессонова, Зимовец, Скорый 2016, 192, 196–198, рис. 2,
2, 6; Трейстер 2017, 204; Зимовец 2019, 415–416, рис. 7, 4], на нашу
думку, є помилковим. Образи, що розглядаються, представлені істотами, які мають передню половину тулуба кабана і задню – хижака. На
матриці ж представлено крилату істоту з тілом хижака і головою кабана. Вона розташована в ряду собі подібних – істот з левиним тулубом
і головами хижої істоти (її помилково називають кабаном), козерога, сатира, барана і бика. Треба зауважити, що такі фантастичні образи не відомі скіфському або ж скіфо-античному зооморфному мистецтву (див.
детально: [Полидович 2015]), не характерні вони також і власне античному мистецтву. Матриця загалом викликає чимало сумнівів, розгляд яких
наразі не пов’язаний з тематикою статті.
3
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фантастичного образу крилатого кабана, бо зображено тільки
передню половину тулуба звіра, а замість задньої – одна або дві
пальмети. Хронологічні рамки побутування таких пластин визначаються складом комплексів, у яких їх знайдено.
Курган 2 належить до “старшої” групи Семибратніх курганів,
що датуються в межах середини – другої половини V ст. до н. е.
[Коровина 1957, 174–175, 186; Алексеев 1986, 69] або вужче –
третьої чверті V ст. до н. е. [Билимович 1970, 132; 1982, 84; Анфимов 1987, 94; Анохин 1999, 52; Виноградов 2001, 86; Горончаровский 2011a; 2011b, 122].
Знахідки з кургану Куль-Оба доволі різночасові, проте “ядро
речового комплексу… не виходить за рамки середини – другої
половини IV ст. до н. е.” [Алексеев 2003, 229]. Датування основного поховання в кургані визначається наявністю в комплексі фасоської амфори з клеймом Аретона і наконечників стріл з особливими мітками, що дає змогу віднести його до 330-х рр. до н. е.
[Брашинский 1975, 37; Алексеев 2003, 262]. С. В. Полін покликається на нові знахідки амфор із клеймами Аретона в Олінфі,
згідно з якими вони датуються в межах 350–348 рр. до н. е., що
дає змогу дещо по-іншому розглянути й дату кримського комплексу [Мозолевский, Полин 2005, 357; Полин 2011, 252].
Отже, незважаючи на деякі суперечності в датуванні 2-го Семибратнього кургану і Куль-Оби, очевидним є значний хронологічний розрив у 50–70 років між ними, а отже, і між зображеннями крилатого кабана, що походять з цих комплексів, хоча вони й
передають фантастичний образ у схожій стилістичній подобі. На
думку Л. В. Копєйкіної, це стало можливим завдяки тому, що загальним праобразом в обох випадках правили архаїчні монети
Кізіка або Самосу, на яких можна бачити близьке зображення
протоми крилатого кабана [Копейкина 1986, 58; також див.: Бессонова, Зимовец, Скорый 2016, 196; Зимовец 2019, 416].
Справді, такі монети карбувалися у другій половині VI – V ст.
до н. е. на островах Родос, Лесбос, Самос, у деяких містах західного узбережжя Малої Азії (Кізік та Клазомени), а також у Лідії
(мал. 5). Повну вибірку таких монет зібрано Н. А. Шергіною
[Шергина 2011, 9–16]. Вони були поширені тільки в певній частині еллінського світу, а саме в регіонах, що розташовувалися в
зоні контакту з перською державою Ахеменідів.
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Мал. 5. Монети із зображенням протоми крилатого кабана:
1 – Кізік (550–475 р. до н. е.); 2 – Самос (526–522, 510–500 р. до н. е.);
3 – Клазомени (V ст. до н. е.); 4 – Лесбос (550–450 р. до н. е.);
5 – Лесбос (V ст. до н. е.); 6 – Родос (500–408 р. до н. е.)
(фото за [Шергина 2011, рис. 4, 5, 8, 9, 10, 14])

Поява цих монет, ймовірно, пов’язана з подіями середини
VI ст. до н. е.: поразкою Креза і захопленням персами Лідійського царства в 547 р. до н. е., провалом антиперського повстання
Пактія і, зрештою, з остаточним завоюванням персами Іонії в
546 р. до н. е. [Дандамаев 1985, 19–27]. Грецькі міста увійшли до
складу перських сатрапій і не тільки платили податки, а й мали
виконувати військову повинність, зокрема надавати персам військовий флот [Дандамаев 1985, 26–27]. Це втягнуло в орбіту персів й егейські острови. Іонійське повстання 499–493 рр. до н. е.,
греко-перські війни, що розпочалися після нього та завершилися
битвою біля мису Мікале в 479 р. до н. е. [Дандамаев 1985, 112–
170], сприяли вивільненню Іонії від прямої залежності від держави Ахеменідів. Проте перський фактор завжди залишався
чинним в історії та культурі грецьких міст. Виявився він, зокрема, і в оформленні монет [Рунг 2008, 33].
Для грецької міфологічної традиції крилатий кабан – непритаманний образ. Кабани в грецьких міфах постають як жорстокі
породження хтонічного світу, яких розгнівані боги насилають на
людей за їхні вчинки. Такими є кабани з Каледонії (в полюванні
на нього взяли участь чимало відомих героїв), Еріманту (його
впокорення стало одним з подвигів Геракла (Аpollod. II, 5, 4)) і
Лідії (Paus. VII, 17, 5), а також кромміонська свиня, вбита Тесеєм
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(Strabo 8, 6, 22) ; від вепрів страждають різні герої: вражені у
стегно Одіссей (Hom. Od. ХІХ, 393–395) та Адоніс5 (Аpollod. І,
14, 4), вбиті Ідмон, син Аполлона, Гіант, син Атланта (Hyg. 14;
192; 248), Анкей із Самосу (Arstt. in sch. Ар. Rhod. I, 188), а також Карманор, син Діоніса (Ps. Plut. Fluv. 7), Атіс, син Креза
(Herod. I, 34–45), і Тлеполем з оповіді Апулея (Apul. Met. 8), що
загинули під час полювання на кабана. Відповідно, вбивство кабана сприймалося як доказ доблесті та сили героя. Не випадково
в міфі про заснування Ефеса розповідалося, що місто було збудовано на тому місці, де Андрокл, син Кодра, вбив кабана, як
провіщував оракл [Mortensen 2015, 220]. Проте це не ті образи,
які могли б потрапити на монети і були пов’язані з їхньою символікою.
4

Пор. із сюжетами вбивства кабана Батразом у Нартівському епосі
осетинів [Дарчиев 2004, 199–246; Вертиенко 2014, 274, 276] і перемоги
героя Біжана, онука Рустама, над вепрами-чудовиськами, що занапащали поля й пасовища, у “Шахнаме” (ІІІ, 8517–3650), а також із ведичним
міфологічним сюжетом про Тріту, який підкріплюється силою Індри,
здобутої ним після перемоги над триголовим демоном-дасу, і вбиває
могутнього кабана (РВ Х, 99, 6). Також розгорнутим був міф про вбивство Індрою вепра Емуша (РВ I, 61, 7; VIII, 77, 6, 10; VIII, 69, 14; реконструкцію міфу див.: [Charpentier 1911, 49–59]). У Брахманах відбувається
інверсія з міфологічним образом вепра (varāha), оскільки саме в подобі
цього звіра певний бог рятує землю, що тоне внаслідок важкості гріхів,
скоєних людьми. Спочатку цим богом вважався Праджапаті (Тайттіріясамхіта), і лише з часом образ Вепра-рятівника остаточно закріпився за
Вішну [Невелева 1975, 33, 34].
5
Міфографи називали різні причини вбивства Адоніса кабаном. За
Псевдо-Аполлодором, винуватицею була Артеміда (Apollod. І, ХІV, 4).
Давньогрецький поет Феокріт запропонував іронічну версію події, згідно з якою вепр запалився пристрастю до прекрасного юнака і смертельно “поцілував” його у стегно, за що потім довічно прислужував Афродіті [Феокрит 1958, 144–145]. Для Овідія смерть Адоніса – фатальний
випадок на полюванні, коли запущений мисливцем дротик не звалив
кабана, а лише розлютив його (Ovid. Met. Х, 710–716). За Птолемеєм
Гефестіоном, Аполлон перетворив у кабана свого сина Еріманфа, який
був осліплений Афродітою за те, що той підглядав за богинею і її коханцем (Phot. p. 147A Bekker). Є версії, що то був розлючений Аполлон,
який помстився за свого сина, або ж зраджений Афродітою Арес
[Грейвс 2005, 86].
4
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Натомість для давніх іранців кабан – одне із втілень бога війни і перемоги Веретрагни, як про це йде мова в декількох
Яштах, зокрема у Варахран-яшті §15:
До нього вп’яте прийшов рушійний
Веретрагна, Ахурою створений,
У подобі Кабана,
Обороноздатного, гострозубого,
Самця гостро-ікластого,
Що враз вбиває кабана,
Непідступного, лютого,
Рябомордого, відважного,
Спритного, верткого;
Так прийшов... (переклад за: [Вертієнко 2013, 37]).
Цей текст двічі повторюється в Міхр-яшті (§§70 та 127). Однак у §70 “рядок”, що характеризує рух кабана (спритного, верткого), замінюється на іншу його характеристику, що акцентує
його міцні залізні частини тіла [Вертієнко 2017, 69]6. Проте навіть в образі кабана чи іншої тварини Веретрагна повністю зберігає свою божественну сутність, а отже, і можливість вільного
переміщення у просторі – як на землі, так і на небесах. Імовірно,
саме тому кабана зображували крилатим. Також багатьох інших
богів у різних традиціях давнини було прийнято зображувати із
крилами, адже мислення людей того часу було конкретним: пересуватися в повітрі або ж у вертикальному напрямку – із земного
світу до небесного, як це роблять боги, – можна тільки маючи
крила. Отже, наявність крил у певного персонажа можна сприймати як ознаку його божественності7. І це також дає змогу зробити
Чому відбулася ця заміна, можна лише здогадуватися, але саме цей
“рядок” викликає певне коло питань. Зокрема, зупинимося на перекладі
зазначених прикметників – спритний (авест. yuxdahe) та верткий (авест.
pairiuuazahe). Якщо перше слово yuxdahe характеризує кабана радше
як готового до рішучих дій і його можна буквально розуміти як “той,
що швидко реагує” [Bartholomae 1904, 1301], то друге – pairi+uuazahe –
як “той, що рухається по колу (крутиться дзиґою?)” [Bartholomae 1904,
890], що певним чином уточнює характер його рухів (коментар Г. Вертієнко).
7
Див., наприклад: [Aston 2011, 133–143].
6
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припущення, що на монетах грецьких міст та скіфських пластинках в образі крилатого кабана зображено бога Веретрагну.
Ахеменідська образотворчість не знає зображень Веретрагни
в подобі вепра. У власне іранській традиції візуальний образ цього бога (вже антропоморфний) формується тільки в сасанідський
час переважно під впливом грецької традиції [Вертієнко 2017,
55–63]. Водночас звернемо увагу на декілька епізодів з ахеменідської легендарної історії, де кабан відіграє певну ритуальну роль,
що вказує на асоціацію цієї тварини з Веретрагною.
Після загибелі царевича Кіра Молодшого, що підняв повстання проти свого брата Артаксеркса ІІ, перський полководець Аріей
і командири (стратеги) грецьких найманців присягаються не зраджувати один одного і разом пробиватися до Іонії. Цю клятву
вони дають, заколовши бика, кабана і барана під щитом та обмочивши в крові зброю – мечі і наконечники списів8 [Дандамаев
1985, 229]. Всі три жертовні тварини пов’язані з втіленнями Веретрагни, саме цьому богові воїни приносять жертву, заколовши
тварин, і саме він виступає гарантом дотримання клятви9.
Під час свого першого дорослого полювання юний Кір (Kūruš,
майбутній Кір ІІ Великий) не дослухається до порад свого наставника Кіаксара і самостійно вбиває спочатку оленя, а потім кабана.
На докори Кіаксара Кір каже, що хотів би подарувати здобич
царю Астіагу, на що Кіаксар відповідає: “Роби як знаєш, адже
схоже, що тепер і ти наш цар” (Xen. Cyrop. I, 4, 7–9). В. Ю. Міхайлін вважає, що в цій оповіді мова йде про вполювання Кіром
Пор. із клятвою побратимства у скіфів, під час якої зброю умочували у вино, до якого додавали свою кров ті, хто давав клятву (Herod.
IV, 70).
9
У судовій практиці Давньої Греції існував ритуал принесення клятви на жертві богам. Найурочистішим був ритуал, що проводився перед
судом на Ареопазі: по тому як жрець приносив у жертву кабана, бика і
барана, звинувачений мав стати на відрізані частини і виголосити клятву, у якій він накликав на себе, свою сім’ю і всіх нащадків повне знищення в разі, якщо він збреше [Буркерт 2004, 435]. Пор. зі сценами
боротьби тварин, відтвореними на золотих оббивках горитів чортомлицького типу (з курганів Чортомлик, Мелітопольський, Іллінецький і
8-й П’ятибратній). Центральними є три сцени, де в ролі жертовних тварин виступають кабан, бик і козуля.
8
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важливої статусної здобичі, яка спочатку прирівнює його до повноправних воїнів (здобування оленя), а тоді й підвищує його до
рівня царя (здобування кабана) [Михайлин 2005, 99–108]. Вполювавши здобич, мисливець у такий спосіб приносить звірів у
жертву, і ця жертва знову пов’язана з Веретрагною, божественним патроном царів. Не виключено, що з цим сюжетом пов’язані
зображення сцен полювання на оленя та кабана на мармуровому
саркофазі з Алтинкулача (Туреччина), що датується першою
чвертю IV ст. до н. е. [Стоянов 2011, 46; Вертиенко 2014, 277,
278, рис. 11]. Також, імовірно, саме тому серед зображень сасанідського часу часто зустрічаються сцени царського полювання
на оленів і кабанів, як на рельєфі в Так-і Бустані VI–VII ст. н. е.
[Sarre 1925, Taf. 86–89; Godard 1974, pl. 114; ін.] або ж на численних коштовних блюдах [Sarre 1925, Taf. 106, 112, 114–115; Porada
1962, fig. 117; Godard 1974, pl. 117; ін.]10.
Із сарматського поховання І ст. до н. е. поблизу с. Косіка в
Нижньому Поволжі походить срібний кубок, на різних боках якого вигравірувано зображення кінного бою і полювання на кабана,
що, ймовірно, свідчило про символічну рівність обох сюжетів
[Яценко 2000].
Характерним є й порівняння Ксенофонтом, який описував події часів Кіра, кабанів, що без остраху біжать уперед, з мужніми
воїнами (Xen. Cyrop. I, 4, 11). У “Шахнаме” героїв часто порівнюють з вепрами (І, 12753; ІІІ, 6922; ін.)11. В іранській епічній
традиції термін авест. varāza- (“вепр”) має значення “геройвепр” [Вертиенко 2014, 275]. Таке порівняння відповідає не
лише давньоіранській міфологічній традиції, а й ширше – загальній індоєвропейській. У деяких мовах (кельтських, германських)
лексема зі значенням “кабан, вепр” позначала володаря (князя,
царя) [Гамкрелидзе, Иванов 1984, 517], таке значення зустрічається і в індоарійській [Васильков 2012, 65] та іранській (пізньосасанідській) [Christensen 1944, 410; Фрай 1972, 288, 315,
326] традиціях. У Яшті 13.101,6 згадується Вараза (авест. varāzaПро поширення сцен полювання на кабана у скіфо-сакському світі
див.: [Вертиенко 2014, 276–277].
11
Також у давньогрецькій епічній традиції (Hom. Il. IV, 253; ХІІ, 40;
ХІІІ, 470; ін.).
10
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“кабан, вепр” [Bartholomae 1904, 1366; Gandhi, Ozair 2004, 478],
а також його син Ісват (авест. isuuat-) (Яшт 13.96,6) [Bartholomae
1904, 373; Gandhi, Ozair 2004, 197]. Наразі, хто є цей персонаж,
якого (як і його сина) позначено як ашаван (авест. ašauuan, “праведник, блаженна особа” [Gnoli 1987, 705–706]), не відомо; висловлювалися припущення, що це один із вірян [Bartholomae
1904, 1366] або навіть божество [Вертиенко 2014, 272]. У “Шахнаме” (І, 12752–12753, 13576–13577, 13604, 14054, 14114–14115,
14294) розповідається про велетня Горазе (кл. перс. gurāz “вепр”),
сина Гіва, “подібного до вепра, подібного грозі”. Аналогічні імена зустрічаються і в скіфській та осетинській (як ім’я одного з
нартівських героїв) традиціях [Абаев 1979, 306, 307; Эдельман
2009, 143–144].
У ведійській міфологічній традиції, спорідненій з давньоіранською, “небесним вепром” (divó varāhám)12 називали Рудру13 (РВ I, 114, 5) – бога вітру і бурі, який приносить смерть,
втілює руйнівну силу і воднораз дарує зцілення14 [Dandekar
1953, 94–148].
Водночас існує думка, що в грецькій традиції вепр вважався
твариною Ареса [Вертиенко 2014, 274]. Згадки про це в міфологічних оповідях, що дійшли до нашого часу, нечисленні. Зокрема, Р. Грейвс наводить розповідь (щоправда, не покликаючись на
першоджерело), що в кабана, який смертельно поранив Адоніса,
перетворився Арес, намагаючись помститися Афродіті за зраду
[Грейвс 2005, 86]. Софокл в одній зі своїх трагедій, що збереглася тільки в кількох фрагментах, порівнює Ареса з вепром,
Водночас кабан не входив до поширеного ведійського “бестіарію”
[Елизаренкова, Топоров 1995, 502–503].
13
В індуїстській традиції вепр (Naravarāha) постає аватаром бога
Вішну. У цьому образі бог рятує Землю від загибелі у воді [Васильков
2006; 2012, 65–69; Vassilkov 2012]. На думку Б. Г. Тілака, аватари Вішну
певним чином пов’язані з перевтіленнями іранського Веретрагни, а
обидві міфологічні лінії мають спільне індоіранське походження [Тилак
2001, 371; див. також: Невелева 1975, 32].
14
Рудру також називали биком (напр., РВ ІІ, 33). В образі цієї могутньої тварини він постає в міфологічних оповідях [Топоров 1982,
389].
12
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який кидається на супротивника, осліплений люттю [Софокл
1990, 430]15.
Одна з найважливіших клятв у Давній Греції давалася над
частинами тіла жертовного кабана (пор. із клятвою Аріея і грецьких стратегів, про які вже йшла мова). В “Іліаді” ключовою є
клятва Агамемнона перед Зевсом та всіма богами про те, що він
не мав статевих зносин із Брісеїдою (вона стала причиною конфлікту вождя ахейців з найвидатнішим воїном Ахіллом), а на
знак правдивості слів було зарізано кабана та кинуто його в море
(Hom. Il. 19, 255–265). За свідченням Павсанія, у Мессенії поблизу Стеніклероса була розташована місцина під назвою Могила Кабана, названа так за легендою: саме тут Геракл обмінявся з
дітьми Нелея взаємними клятвами над розрізаними частинами
кабана (Paus. IV, 15, 4). В Олімпії розташовувалася статуя Зевса
Хранителя клятв, біля якої атлети, їхні батьки і брати, а також
учителі гімнастики клялися над розрізаними частинами кабана,
що з їхнього боку не буде зроблено жодного вчинку, який би порушив звичаї та закони Олімпійських змагань (Paus. IV, 24, 2).
Ключовим божеством у цих клятвах є Зевс, але їхній військовий
характер є безсумнівним.
Отже, найімовірніше, монети із зображенням крилатого кабана, що з’явилися в контактній зоні між грецьким світом і державою Ахеменідів у другій половині VI – V ст. до н. е., втілювали
образ іранського бога Веретрагни (= грецькому Аресу?). Що саме
спричинило появу цих монет і що вони означали для греків, можна буде сказати після додаткових досліджень.
Що ж до ставлення іншої частини Греції до іранської символіки, то, можливо, показовим є зображення битви Геракла з Геріоном на червонофігурному кіліку, де Геріон тримає щит із
зображенням крилатого кабана (Münich, Antikensammlungen 2620
(8704) [Furtwangler, Reichhold 1904, 99, pl. 22; Beazley 1963, 16,
17]). Цей кілік було виготовлено керамістом Кахріліоном і художником Евфронісом в Афінах близько 510 р. до н. е., тобто
Проте це може бути лише поетичне порівняння, за яким не стоїть
якась міфологічна фабула [Гринцер 1974, 299; інша думка: Васильков
2012]. Зокрема, інший давньогрецький драматург, Есхіл, з кабаном порівнює Персея за його безцеремонну поведінку [Эсхил 1989, 285].
15
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також у зазначений період. Очевидно, що для афінських майстрів
“іранська” символіка (за умови, що крилатий кабан сприймався
саме так) могла належати тільки ворогам їхніх героїв.
Поява образу крилатого кабана у варварських комплексах,
близьких до Боспору, імовірно, також була спричинена впливом
держави Ахеменідів. Похованих у Семибратніх курганах достойників визначають як володарів синдів [Горончаровский 2011b,
122]. Вбрання (щоправда, це могло бути і покривало) такого володаря з кургану 2 вражає як загальною кількістю нашивних
пластинок – до 300, так і різноманіттям задіяних образів, кожен з
яких представлений на декількох золотих пластинках: бик, баран, лев, пантера, півень, олень, козел, сфінкс, Афіна в шоломі і
лев, Медуза, Силен, інші тварини та антропоморфні персонажі, а
також рослинні мотиви [Отчёт… 1878, табл. III, 1–25; Артамонов 1966, 36; Коровина 1957, 180]. Всі ці образи представляють
значний спектр міфологічних персонажів, серед яких бачимо і
суто іранського крилатого кабана, і грецьку сову [Артамонов
1966, рис. 42; Piotrovsky, Galanina, Grach 1986, pl. 83; 84].
У кургані Куль-Оба знайдено поховання царського подружжя,
чиє вбрання було рясно розшите золотими пластинками 25 різних типів, більшість із яких представлено значною серією виробів. Загалом же з кургану Куль-Оба походить щонайменше тисяча
нашивних пластинок (тільки в колекції Державного Ермітажу
зберігається 828 [Копейкина 1986, 28]), однак зображення крилатого кабана відоме тільки на 3 екземплярах. Зображення на інших пластинках представляють переважно скіфські епічні або
міфологічні образи, що дає підстави так само інтерпретувати й
образ крилатого кабана. Це було урочисте золоте вбрання, що,
ймовірно, позначало особливий статус володаря та його наближеність до богів, захищало свого власника та надавало йому
життєвої сили. У цьому вбранні спорядили володаря й у потойбіччя, щоб він міг достойно постати перед богами, яким віддано
служив за життя.
Скіфи, користуючись засобами мистецтва “звіриного стилю”,
зображували вепрів переважно на предметах зброї – піхвах до
мечів (курган 6 поблизу с. Олександрівка, курган 30 поблизу
с. Велика Білозерка, курган Солоха, зображення на золотому гребені) та горитах (курган 5 поблизу с. Архангельська Слобода),
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вбачаючи в цьому образі, як й інші давньоіранські народи, свого
бога війни і перемоги, імені якого ми не знаємо [Вертиенко 2014,
273–274, рис. 3–5]. Імовірно, у цьому ж семантичному колі перебували і прикраси одягу із зображеннями крилатого кабана [Маразов 2001, 375].
Проте пластини від головних уборів з курганів Товста Могила
і Чортомлик відмінні від нашивних пластинок 2-го Семибратнього та Куль-Обинського курганів, і не тільки тому, що на них
представлено повнофігурний образ, а й тим, що їх введено в певну міфологічну композицію. Тематику задає сцена шматування
двома грифонами оленя, розташована ліворуч сцени протистояння лева і крилатого кабана.
Сцена нападу двох грифонів на оленя, окрім зазначених двох
випадків, відома також за зображеннями на різних предметах
греко-скіфської торевтики: золотих браслетах із кургану КульОба, срібній амфорі з кургану Чортомлик, золотому ритуальному
предметі з Братолюбівського кургану, золотих аплікаціях кінської
вуздечки з Олександропільського кургану, а також на золотій
пластині-метопіді з кургану 1/1897 р. поблизу с. Будки в Посуллі
[Артамонов 1966, табл. 236; Piotrovsky, Galanina, Grach 1986,
pl. 233; Кубышев, Бессонова, Ковалев 2009, 53, рис. 10а, 1; Алексеев 2018, 553–554, кат. 74; Грибкова 2012, рис. 1, 3]. Як бачимо, використання сцен шматування в декорі головних уборів є
дуже рідкісним. Навіть на метопіді з Будківського кургану сцена
радше нагадує симетричну композицію. Подібну сцену також
відтворено на широкій золотій пластині від головного убору з
кургану 1 поблизу с. Нетеребка у Правобережному лісостеповому Подніпров’ї [Бессонова, Сиволап, Сиволап 2014, рис. 1–2].
У першому випадку в центрі метопіди зображено оленя, що лежить із простягнутими передніми і задніми ногами та витягнутою головою, покладеною на передні ноги; по обидва боки від
оленя розташовані по два грифони-самиці в умовній позі (істота
припала на передні лапи, круп піднятий, задні лапи в позиції
кроку). У центрі пластини з Нетеребки симетрично один до одного розташовані два грифони із серпоподібними крилами, за
ними – по одному грифону з пташиними крилами з кожного боку,
а за ними – відокремлені голови оленів з гіллястими рогами. Та в
обох випадках описані композиції були центральними і єдиними
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в декорі головних уборів, тоді як сцени шматування оленя грифонами на пластинках із Чортомлика і Товстої Могили вставлені у фризи із зображенням протистояння тварин.
Отже, і сцена протистояння лева та крилатого кабана вводиться
в коло сцен нападу – боротьби – шматування, які в розгорнутому
вигляді представлено, зокрема, на верхньому ярусі оббивок горитів чортомлицької серії [Черненко 1981, рис. 53–59; Piotrovsky,
Galanina, Grach 1986, pl. 224] та на нижньому ярусі пекторалі з
кургану Товста Могила [Мозолевський 1979, 80–81, рис. 57; 61].
На оббивках бачимо сцени протистояння лева і кабана, а також
левиці і бика, які розміщено почергово зі сценами шматування
двома пантерами оленя та ще однією пантерою – лані, а також
гонитву собаки за зайцем. На пекторалі наявні сцени нападу пари
хижаків (двох грифонів або лева і пантери) на одну копитну тварину (коня, оленя чи кабана). Тут же бачимо і сцену протистояння пантери та кабана, на якого вже напав лев.
Кабана як об’єкт нападу хижаків представлено на предметах
скіфського часу тільки в декількох випадках. Окрім зазначених,
це: золота оббивка піхов меча з кургану 16 (Ушаковського) поблизу ст. Єлизаветовська на Нижньому Дону, золота гривна з
кургану Карагодеуашх у Прикубанні, срібний кубок з кургану
Куль-Оба, золота стрічка (діадема), що нібито походить з кургану
Чаян у Криму16, пластинка з поховання 3 кургану 3а поблизу
аулу Нечерезій у Прикубанні [Артамонов 1966, табл. 329; ЛаппоДанилевский, Мальмберг 1894, табл. II, 7–8; Piotrovsky, Galanina,
Grach 1986, pl. 194; Shcheglov, Katz 1991, 106, 108–111, fig. 16-21;
Шедевры... 1987, кат. 80, таб. 54]. І в усіх випадках на кабана
нападає тільки лев17. Імовірно, єдиним винятком є сцена нападу
двох грифонів на кабана на довгих ажурних пластинах, що прикрашали кінську вузду, з Олександропільського кургану [Алексеев
2018, 553–554, кат. 74]. Боротьбу лева з кабаном було зображено
й на щиті Геракла (про нього йдеться в поемі Псевдо-Гесіода
16
За умови автентичності цього предмета, що вирізняється своєю
оригінальністю з-поміж інших предметів греко-скіфської торевтики, як,
утім, й інші предмети, що належать до цього комплексу.
17
Можливо, саме тому на пекторалі з кургану Товста Могила у сцені
нападу на кабана показано лева, який вже вчепився у свою жертву, тоді
як пантера тільки-но готується до стрибка?

88

Сходознавство, 2022, № 89

Крилатий кабан: образ на перетині скіфської, іранської...

[Клейн 1998, 295]). А в “Іліаді” (Hom. Il. XVI, 818–828) перемога Патрокла над Гектором порівнюється з перемогою лева над
кабаном:
Гектор же, тільки помітив Патрокла, великого духом,
Що відступав до своїх, поранений гострою міддю,
Кинувсь до нього крізь лави, і списом ізблизька ударив
У підчерев’я, і наскрізь пробив його мідяним вістрям.
Тяжко упав він, і туга тоді охопила ахеїв.
Так же, як вепра невтомного лев переможний долає,
На верховині гірській з ним у бійці шаленій зіткнувшись
За джерело невеличке, бо пить з нього хтіли обоє,
І, задихаючись, вепр левиній скоряється силі, –
Так і Менойтів прославлений син, багатьох повбивавши,
Дух свій віддав, ізблизька уражений Гектора списом18.
Лева і кабана в давнину сприймали як найпотужніших тварин.
У давньохетському тексті Анітти кабан називається одразу після
лева і перед ведмедем у ряду священних тварин (šiunaš ḫuitar,
“тварин бога”) для царського звіринця [Гамкрелидзе, Иванов
1984, 516]. В епічних оповідях ці дві тварини постійно порівнюються або ж згадуються разом (див. в іранському епосі: Шахнаме ІІ, 1621–1622, 8251–8253; ІІІ, 4027–4029; ін.; у давньогрецькому: Hom. Il. V, 782–783; VII, 255–257; VIII, 338; XI, 293; XII,
42; XVII, 20–21; Aristid. Or. XLV, 108; ін.).
Кабан вважався особливою жертовною твариною, їжею богів
та героїв [Beck 1965, 56–69]. А юного Ахілла його вихователь
кентавр Хірон годував нутрощами кабанів і левів, щоб він став
могутнім героєм (Apollod. ІІІ, 12, 6).
Протистояння тварин є одним з найпоширеніших сюжетів, що
відтворювався на довгих пластинах – прикрасах жіночих головних уборів. Найпопулярнішим було протистояння істот різного
виду. З-поміж них виділяються своєю чисельністю зображення
протистояння сфінкса і грифона, про які вже йшла мова. Також
були поширені сцени протистояння лева і пантери або лева і левиці (Старший Трибратній курган, Мелітопольський курган,
курган 1 поблизу с. Рахманівки, поховання 1 кургану 4 поблизу
18

Переклад Бориса Тена за: [Гомер 1978].
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с. Володимирівки, курган 1 поблизу с. Дуровки) та павука і мухи
(Мелітопольський курган, поховання 1 кургану 4 поблизу с. Володимирівки, Вишнева Могила) [Полидович 2017, 185–187; Білан, Шевченко 2021, 46–48, рис. 6, 1]. Дуже ймовірно, що сцени
протистояння лева і кабана на пластинах з Товстої Могили та
Чортомлика перебувають також у цьому колі. І якщо сцена шматування символізує жертвоприношення небесним богам, то в
сюжеті протистояння хижаків скіфи часто закодовували ідею
протиборства смерті [Полидович 2017], яку в цьому разі міг уособлювати “розлючений”, “оскаженілий”, смертоносний бог війни. Не виключено, що з такою ж символікою пов’язана і сцена
протистояння лева та кабана, відтворена на фресці в склепі
1872 р. (Стасовського) на північному схилі гори Мітридат у
м. Керчі (Крим), що датується початком ІІ ст. до н. е. [Ростовцев
1913, табл. LXXVI, 2; Виноградов, Медведева 2017, ил. 35; 156].
Водночас фантастичні тварини на зазначених пластинах до
головних уборів не зображені агресивно налаштованими: їхні голови однаково підняті вгору, також піднята одна з передніх ніг –
ліва в лева і права в кабана; лев стоїть, а кабан лежить (пор. зі
сценою протистояння тварин на оббивках горитів чортомлицького типу: тварини стоять, нахилившись уперед, із прямо поставленими головами, готовими до битви). А отже, не виключено,
що в такий спосіб передається якийсь інший зміст сцени. Зокрема, щонайменше у двох сюжетах з давньогрецької міфології лев
і кабан виступають разом у шлюбному контексті. За одним із
сюжетів, цар Іолка Пелій пообіцяв видати заміж свою доньку
Алькесту за того, хто запряже в колісницю диких звірів. Це вдалося Адмету, який за допомогою Аполлона запряг у колісницю
лева і вепра (Hyg. 50; 51; Paus. III, 18, 7). Згідно з іншим сюжетом,
Аполлон напророчив Адрасту, цареві Аргоса, що він віддасть
своїх доньок Аргію та Деїпілу заміж за кабана і лева. Сталося
так, що одночасно до палацу Адраста прийшли двоє юнаків –
Полінік із Фів, одягнутий у лев’ячу шкуру (наслідуючи Геракла),
та Тідей з Калідона, загорнутий у шкуру вепра (на знак героїчної перемоги над чудовиськом)19. Цар, пам’ятаючи пророцтво,
За іншою версією, лева і кабана було зображено на щитах юнаків
(Sch. Eur. Phoen. 409).
19
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одружив своїх доньок, а в їхніх шлюбах народилися нові герої –
Ферсандр і Діомед20 (Stat. Theb. I, 370; Eur. Phoen. 408; Apоld.
III, 6, 1; Hyg. 69).
Отже, можна зробити певні висновки. Найімовірніше, зображення крилатого кабана, що походять зі скіфських комплексів,
пов’язані з образом “скіфського Ареса”, близького до іранського
бога війни і перемоги Веретрагни. Зображення крилатого звіра
були певним різновидом втілення міфологічного образу, оскільки
найчастіше його відтворювали в більш реалістичній подобі вепра, як це відомо по скіфських зображеннях на предметах зброї,
посуду, одягу та кінської вузди. Окрему групу становлять зображення сцен, де кабан постає в ролі жертовної тварини (предмети,
пов’язані з “царським” достоїнством, – пектораль, горит, гривна,
чаша). Особливе місце посідають зображення синкретичного
крилатого звіра – напівкабана-напівлева, відтвореного на довгих
пластинах, що прикрашали жіночі головні убори з курганів Товста Могила і Чортомлик. Контекст, у якому відтворено цей образ,
є певним зосередженням декількох ключових смислів: родючості, жертовної смерті заради майбутнього життя, витримування
балансу між життям та смертю, протистояння смерті й утвердження життя. Образ одного з головних скіфських богів був відтворений засобами зооморфного коду у складному мереживі
декору головного убору. Жінки, які носили ці убори, безумовно,
були непересічними особистостями, про що свідчить не тільки
їхнє вбрання, а й особливості обряду поховання, зафіксовані археологічно, зокрема, у Боковій гробниці кургану Товста Могила.
Водночас не можна виключати, що вбрання жінки було специфічно поховальним, а отже, у ньому знаходимо й відлуння міфологічних уявлень про потойбіччя та світ пращурів, а також
непростий шлях до нього.
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Ю. Б. Полідович, Є. О. Величко
КРИЛАТИЙ КАБАН: ОБРАЗ НА ПЕРЕТИНІ СКІФСЬКОЇ,
ІРАНСЬКОЇ ТА ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МІФОЛОГІЙ
У скіфських елітних курганах IV ст. до н. е. Товста Могила і Чортомлик знайдено золоті пластини, що прикрашали жіночі головні убори. На пластинах відтворено однакові сюжети: сцену нападу двох грифонів на оленя та протистояння фантастичного крилатого кабана і
хижака, що нагадує лева. Образ крилатого кабана є рідкісним для скіфського часу. Окрім зазначених, відома невелика серія зображень протоми кабана з крилами. Це золоті пластинки, що походять із 2-го Семибратнього кургану (Прикубання) другої половини V ст. до н. е. і кургану
Куль-Оба (Крим) середини IV ст. до н. е. Дослідники висловлювали
припущення, що ці зображення запозичені з грецьких монет другої половини VI – V ст. до н. е. Монети з карбованим зображенням протоми
крилатого кабана побутували в декількох регіонах Давньої Греції: на
островах Родос, Лесбос, Самос, у містах західного узбережжя Малої
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Азії Кізіку та Клазоменах, а також у Лідії. Привертає увагу те, що це
регіони, які перебували в контактах з перською державою Ахеменідів.
У грецькій міфології образ крилатого кабана не відомий, а кабан у міфах часто постає як жорстоке породження Хаосу, з яким герої вступають у бій. Натомість у давньоіранській традиції кабан є одним із втілень бога війни і перемоги Веретрагни. Про нього, зокрема, мова йде в
Яштах. В описі кабана не згадуються крила, але розповідається про
його вільне пересування у просторі. Уявлення про такий рух могли
вплинути на появу зображень крилатого кабана. Отже, зображення крилатого кабана на монетах грецьких міст з’явилися під певним впливом
іранської традиції. Скіфи також уявляли бога війни і перемоги, якого
ми знаємо тільки під грецьким ім’ям Арес, в образі вепра. Про це свідчать зображення на піхвах мечів та горитах. А отже, й образ крилатого
кабана, найімовірніше, був відтворенням цього бога. Сцена протистояння кабана і хижака на пластинах з курганів Товста Могила і Чортомлик розміщена поряд зі сценою нападу грифонів на оленя. Такі
сцени відтворювали ідею жертвоприношення заради майбутнього відродження. Сцена протистояння, можливо, також пов’язана з ідеєю переборення смерті і торжества життя.
Ключові слова: скіфи, іранці, Ахеменіди, Давня Греція, кабан, міфологія
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