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Образи фантастичних істот у декорі одягу 
сіверськодонецького населення V—IV ст. до н.е.

Однією з найяскравіших складових скіфської культури є 
мистецтво “звіриного стилю”, репрезентоване зображен
ням різноманітних тварин на предметах озброєння, кінсь

кого спорядження, культу, одягу, прикрасах тощо. Серед відтворе
них майстрами образів чільне місце займають фантастичні істоти. 
На початок 80—х років минулого століття О. І. Шкурком було вра
ховано 399 подібних зображення з 59 комплексів Лісостепової 
Скіфії1. Однак упродовж тривалого часу пам’ятки сіверськодонець
кого локального варіанту залишалися чи не єдиним культурно—те
риторіальним утворенням Скіфії, де подібні знахідки були 
повністю відсутні, немовби підтверджуючи правомірність тези про 
культурну периферійність даного регіону.

Подібну думку спростували розкопки останніх років, насампе
ред Пісочинського курганного могильника, матеріали якого, 
поміж інших, суттєво поповнили і вибірку виробів із зображенням 
фантастичних істот, образи яких найбільш повно репрезентовані 
на золотих аплікаціях, що прикрашали жіночий одяг і головні 
убори, та представлені наступними персонажами.

1. Поліморфна істота, що поєднує у собі кілька морфологічних 
елементів (антропо—, орніто— та зооморфізм, а також рослинне на
чало). Є центральним персонажем орнаментального сюжету двох 
золотих пластин парадного головного убору з поховання 1 кургану 
№8 Пісочинського могильника (Рис.1, 1, 2). Має вигляд істоти з 
жіночою головою, розгорнутими догори крилами, пір’ястим тулу
бом та хвостом, нижніми кінцівками у вигляді витких рослинних 
пагонів, що відходять від нижньої частини тулуба по обидва боки, 
закінчуючись пальметками та двома гіпокампами, що немовби ви
ростають з пагонів. Семантично і, навіть, “анатомічно” гіпокампи 
нерозривно пов’язані з центральним персонажем, в той же час во
ни репрезентують цілком самостійний іконографічний образ, який 
доцільно розглянути окремо. На голові істоти розширений догори 
конічний калаф (?) з широким верхом та горизонтальним рядом 
округлих випуклин у нижній частині. Талію стягнуто широким 
паском.

Повністю аналогічна за іконографією істота зображена на зо
лотій метопіді з Куль—Оби2, дуже близькі — на пластині кістяно
го гребню з Гайманової Могили3, а також на медальойах серії се-

76  *■>



резкок з курганів біля с. Бутори у Молдові4, №8 поблизу с. Тягин- 
ка на Херсонщині, №5 біля с. Мар’янівка на Миколаївщині5. Іко
нографія подібної істоти дещо відходить від “канонічного” образу 
змієногої богині. С. С. Бессонова підкреслює тісний зв’язок 
подібної хтонічної істоти з виразними рисами сирени — демона 
смерті з поховальними культами6. В той же час є беззаперечним і 
зв’язок цього образу з міфічною прародителькою скіфів та сприй
няття його як  загальновизнаного символу родючості.

2. Гіпокампи. Зображені на цих же пластинах по обидва боки 
від поліморфної істоти (Рис.1, 1, 2). У гіпокампів довга тонка мор-

Рис.1: Пластини з поховань
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да з роззявленою пащею. На кінці верхньої щелепи стирчить вго
ру короткий ріг (?), від нижньої опущена донизу довга “борідка”. 
Вузька вигнута шия плавно переходить у тулуб зі складчастим че
ревцем. На спині, від маківки голови до самого низу, гребінь з 
гострими шипами та перепонками поміж ними.

Повністю аналогічні істоти зображені на тій же метопіді з 
Куль—Оби, де вони різними дослідниками інтерпретовані як  гіпо- 
кампи7, грифони8 чи морські чудовиська9. Найбільш зважене пер
ше визначення, хоча під терміном “гіпокамп” об’єднують різно
манітні іконографічні образи, на що вже звертали неодноразово 
увагу10. Істота на пісочинській пластині за своїми рисами набли
жається до так званого “гіпокампа—морському коника”11 і близька 
за іконографією до гіпокампів, зображених на куль—обській 
бляшці та срібному кіліку з Чмиревої Могили12.

Присутність на пластині гіпокампів підкреслює тісний зв’язок 
зміє діви з водною стихією.

3. Сфінкси з подвійним тулубом. По шість подібних істот зобра
жено на двох золотих пластинах головного убору (курган №8, по
ховання 1), кожна з яких розрізана на три частини (Рис.1, 3—8). 
Сфінкси сидять у геральдичній позі, головою у фас, від якою по 
обидва боки відходять розташовані у профіль тулуби. Риси облич
чя схематичні, виконані у традиції так званої маски. Виразна час
тина тулуба з задньою лапою. Передні лапи кожної пари тулубів 
перехрещені, лапа лівого тулуба завжди перекриває лапу правого. 
Вище спини розташовано розкриті та підняті вгору крила, пір’я 
яких імітовано за допомогою двох рядів опуклих квадратиків. 
Хвости також підняті вгору та зігнуті посередині у бік голови. У 
крайніх на пластинах сфінксів хвости закінчуються “бага- 
топір’яною” китицею.

Образ сфінкса з подвійним тулубом мав значне поширення у 
давньогрецькому мистецтві13. Бляш ки з подібною істотою знайдено 
в Солохі, Куль—Обі, Товстій Могилі та інших пам’ятках, але відомі
і пластини головного убору з повністю аналогічним орнаментом 
(Чортомлик14, курган №8 групи П ’ять братів Єлізаветівського мо
гильника15). Іноді зображення сфінксів з подвійним тулубом 
поєднано із зображенням змієногої богині (Олінф, можливо, 
Куль—Оба)16. Пісочинська тіара доповнює вибірку подібних ви
падків.

4. Грифони. На пластинчастій аплікації репрезентовані виключ
но одиночними зображеннями, як і за іконографією можна поділи
ти на дві групи. До першої належать зображення “лежачих” гри
фонів з підігнутими лапами на дрібних бляшках підовальної чи
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під прямокутної форми. У всіх грифонів відсутня шиї та опущена 
донизу голова.

У грифона на бляшках з кургану №2 (19 екземплярів) ледь 
помітний дзьобик та маленьке округле вушко (Рис.1, 9). Позаду 
голови стилізоване зображення крила істоти у вигляді двох гла
деньких вертикальних смужок. Вздовж спини, до самого низу лан
цюжок дрібних опуклих цяток, що, ймовірно, символізує продов
ження розгорнутого крила, гребінь чи піднятий догори хвіст.

Бляш ки з близьким за іконографією зображенням істоти похо
дять з кургану Баби17, №5 могильника Осняги18, Малого Чортомли- 
ка19 та багатьох інших пам’яток. Більшість дослідників вбачає у 
подібних зображеннях лева або, більш загально, хижака, але до
сить виразний дзьобик простежується на всіх пісочинських 
аплікаціях, що дає змогу наполягати на запропонованій інтерпре
тації.

Голова у грифона на бляшках з кургану №25 (8 екземплярів) 
плавно переходить у виразний, загнутий та опущений донизу дзь
об з чіткою восковицею (Рис.1, 10, 11). Маківка голови ледь заго
стрена, від потилиці донизу відходить короткий ріг. Між головою 
та задньою частиною тулуба стилізоване зображення крила у виг
ляді ланцюжка опуклих прямокутників. Вертикальним ланцюж
ком подібних дрібних цяток вздовж спини передано хвіст істоти. 
Задня лапа має видовжені пропорції, на кінці роздвоєна, передня 
коротка та масивна, двома рисками підкреслено її багатопалість. 
Іконографія грифона досить оригінальна, прямі аналогії відсутні.

У грифона на бляшках з кургану №32 (2 екземпляра) низько 
опущена голова майже торкається дзьобом лапи (Рис.1, 12). Від 
потилиці догори відходить тонкий короткий відросток: вухо або 
ріг. Підняті догори розкрите крило та короткий, ледь зігнутий у 
бік голови хвіст. Як і у попередньому випадку, повні іконографічні 
аналогії подібним грифонам невідомі.

Другу групу репрезентують зображення грифонів з довгою 
шиєю та піднятою вгору передньою лапою. У грифона на ме
дальйоні (Рис.1, 13) з кургану №29 (підвіска сережки або намис
та) задня та одна передня, повністю випрямлена нога знаходяться 
на “землі”, інша передня нога піднята високо догори. Від шиї 
відходить тонкий петлеподібний відросток, вище якого знаходить
ся розвернута до спини кругла голова з напіввідкритим дзьобом. 
Над спиною чотири вертикальні відростки, що символізують роз- 
г°рнуте догори крило грифона три прямі і гладенькі та один, що 
ближче до голови, звивистий, з короткою косою поперечиною по
середині. Короткий хвіст піднятий догори та загнутий досередини.
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На грудній клітці рельєфом підкреслено декілька ребер.
Цілком ймовірно, що на іконографію подібного образу певним 

чином вплинули боспорські статери кінця IV ст. до н.е. із зобра
женням на реверсі левоголового грифона з колоском20.

Інший іконографічний варіант репрезентований на двох бляш
ках під квадратної форми з курганів №№ 29 та 32, що виготовлені 
єдиним штампом (Рис.1, 14, 15). Кращий стан збереженості бляш
ки з кургану №32 дозволяє прослідкувати більш детально окремі 
риси істоти. Грифон зображений у профіль вліво. Кругла голова з 
опуклим оком у центрі посаджена на вузьку та довгу, з помітним 
потовщенням посередині, шию, розвернута у бік хвоста та опуще
на роззявленим дзьобом донизу. Від спини відходить підняте дого
ри розгорнуте крило, пір’я якого імітує короткий ланцюжок опук
лих квадратиків. Тонкий короткий хвіст піднято догори та загну
то назовні. Передня лапа піднята догори.

Повні іконографічні аналогії відсутні, за деякими рисами (фор
ма крила, задньої частини тулуба та хвоста) досить близький гри
фон на бляшках Дар’ївського кургану21.

Безперечно, золоті аплікації, прикрашені зображенням різно
манітних фантастичних істот, були віддзеркаленням не лише мо
ди чи торгівельних зв’язків місцевого населення, а і його світогля
ду, вплив на який загальноскіфських традицій добре простежуєть
ся не лише на елементах одягу, а й предметах озброєння, кінсько
го спорядження, культу тощо.
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