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Одним із недостатньо досліджених
періодів в історії півдня України є етап
кіммерійського панування. Цей народ,
вперше відомий з історичних джерел у
Північному Причорномор’ї, залишив небагато
матеріальних свідчень. У цьому контексті
одним із цікавих і проблемних питань,
вирішення якого потребує застосування
результатів новітніх досліджень, є місце
розташування згаданих у IV книзі «Історії»
Геродота
«Кіммерійських
фортець»
(«Κιμμέρια τείχεα») (Hdt. IV. 12. 1).
Проблема локалізації цих споруд призвела
до різних гіпотез відносно розташування як
області кіммерійців, так і даних укріплень [1].
Їх попереднє співвідношення із захисними
валами на Боспорі (Узунларським і
Тиритакським) [2] не має переконливих
підстав – відсутні вагомі археологічні
підтвердження при розрізах укріплень, а
матеріальні затрати та людські ресурси
несумірні зі значним запустінням степів у
VIII-VI ст. до н. е. Та й згадка у Геродота у кінці
цього речення Боспору Кіммерійського
зазвичай
стає
беззаперечною
територіальною прив’язкою до даних, що
повідомляються на початку рядку. На
додаток, у працях де розглянуто походження
«кіммерійської» топонімії на Боспорі,
обґрунтовано
поставлено
під
сумнів
перебування там історичних кіммерійців [3].
У
перекладах
«Κιμμέρια
τείχεα»
трактується як: кіммерійські укріплення [4];
стіни [5]; фортеці [6]. У словнику ЛідделаСкотта слово «τείχεα» містить усі три
варіанти [7]. Не дивлячись на синонімічність
цих слів, необхідно відзначити певну різницю
між даними поняттями, диференціація яких
збільшує можливості пошуку об’єктів.
Термін «τείχεα» Геродот використовує
більше 20 разів. І у переважній більшості,
спираючись на переклади «Історії» різними
авторами та мовами, з огляду на контекст
використання даного терміну для опису
подій, можна зробити висновок, що мова йде
не тільки про вали, або стіни (Hdt. I. 141. 4;

I. 184. 1; VI. 18. 1; VI. 101. 2), а про фортеці, чи
міста (Hdt. I. 98. 3; I. 162. 2; II. 148. 2; III. 91;
IV. 46. 3; IV. 124. 1; IV. 124. 2; V. 34. 3; VI. 7. 1;
VI. 33. 1; VII. 108. 2; VII. 112. 1).
Аналізуючи використання даного терміну
античними авторами, слід зазначити, що це
слово використовувалось як для визначення
стін (напр.: Hom. Od. VII, 44), так і фортець або
ж міст (напр.: Xen. Cyr. VII. 15, 13). Ймовірно,
саме про стіни йде мова у будівельних
надписах з Ольвії (напр. НО. 52) та Боспору
(КБН. 133; 1112; 1122; 1248), а, вірогідно,
укріплення (форти) маються на увазі в
одному
з
херсонеських
декретів
(IOSPE. I2. 355), де згадуються «τειχέων»,
розташовані на сухопутному
кордоні
Гераклейського півострова [8].
Мінімальна концентрація у районі
античної кіммерійської топоніміки на Боспорі
пам’яток,
які
можна
пов’язати
з
кіммерійцями,
а
також:
відсутність
укріплених поселень епохи пізньої бронзираннього залізного віку у Східному Криму [9],
більш пізній час спорудження – не з метою
захисту – так званих «кіммерійських валів» на
Таманському
півострові [10],
датування
низки вже відомих валів на Боспорі
попередньо V-IV ст. до н. е. [11], та нещодавно
виявлених – I ст. до н. е. – I ст. н. е. [12],
відкриття на Узунларському валу мостового
переходу та башти найбільш вірогідно I ст. до
н. е. – I ст. н. е. [13] знов підтверджує більш
пізню, ніж етап кіммерійського панування у
степу та період життя Геродота, побудову
цих, монументальних для регіону Північного
Причорномор’я, захисних споруд. Зрозуміло,
що Геродоту Боспорські вали були невідомі.
Тож, вірогідність локалізації «Κιμμέρια τείχεα»
у цій місцевості значно знижується.
Наведені доводи дозволяють спрямувати
пошук даних об’єктів в степову зону ДніпроДністровського
межиріччя,
у
межах
причорноморської території так званого
«Скіфського
квадрату»,
в
якому
розташування східного кордону, що може і не
охоплювати
територію
Боспору,
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дискусійне [14].
Локалізація
Геродотом
могили кіммерійських царів на р. Тірас
(Hdt. IV. 11) опосередковано вказує на
західний кордон кіммерійської землі у межах
цього квадрату.
Серед археологічних пам’яток зазначеної
території, відповідних часу існування ранніх
кіммерійців,
відомо
три
укріплених
поселення епохи фінальної бронзи (рис. 1, 1).
Городище білозерської культури Дикий
Сад (XIII/XII-XI/X ст. до н. е.) площею більше
4 га, розташоване на лівому березі р. Інгул, у
місця злиття з р. Південний Буг, біля двох
переправ. Фортеця з розвиненою системою
укріплень [15], що складалася з двох ровів
(шириною до 6 м і глибиною до 3,5 м), які
охоплювали «передмістя» та «цитадель»
городища
(рис. 1, 2);
мостів,
веж
і
глинобитних оборонних стін (товщиною до
1,80 м і заввишки біля 2,5 м) на кам’яному
фундаменті. Загальна протяжність відомих
ровів і стін Дикого Саду – біля 400 м.
Вірогідно,
залишки
оборонних
мурів
городища позначені на плані м. Миколаєва
кін. XVIII ст. [16]. Безумовно, беручи до уваги
їх збереженість у новий час, рештки
фортифікації були добре відомі скіфам і
грекам. Враховуючи дискусійність питання
перебування Геродота в Ольвії [див. напр.:
17], зважуся припустити, що при вірогідному
безпосередньому
знайомстві
з
нею,
подорожуючи околицями, історик міг сам
відвідати залишки «кіммерійської фортеці».
Не менш потужною захисною системою
володіло, ймовірно, і Репринське городище
біля с. Микільське Херсонської області.
Площею біля 8 га, поселення розташоване
між переправами на р. Інгулець і р. Дніпро. На
початку XX ст. на тому місці чітко виділялися
оборонні вали (стіни) та заповнення
рову [18]. Розвідувальні шурфовки вказали на
приналежність пам’ятки до білозерської
культури, а ось наявність фортифікації цього
періоду поки ще потребує підтвердження.
Нещодавно виявлене, вірогідно також
укріплене поселення білозерської культури
біля с. Крокмаз на р. Дністер [19] може
маркувати
західний
кордон
умовної
«кіммерійської області», що замкнуло б усі
стратегічні переправи на даній території.
Безпосередня
близькість
античних
поселень до цих укріплень і часткова
збереженість потужних фортифікаційних
споруд городищ на час заселення Північного
Причорномор’я греками та скіфами, цілком
могли породити легенду про фортеці

кіммерійців, що не позбавлено сенсу навіть у
сучасному
історико-археологічному
розумінні походження та формування
кіммерійського етносу.
Більш
того,
у
міфологічній
уяві
давньогрецького населення регіону, деякі з
цих фортець могли бути ототожнені із
легендарним «містом людей кіммерійських»
(Hom. Od. XI, 14), місце розташування якого
запропоновано шукати у регіоні Північного
Причорномор’я [20], і навіть вужче – у районі
Дніпро-Бузького лиману [21]. У цьому
контексті цікавими виглядають міфологічні й
історичні уявлення ольвіополітів про
заселення Нижнього Побужжя починаючи з
XIII ст. до н. е. за Геродотом [див. напр.: 22]. На
додаток, з досліджень Ольвії відомий
остракон на стінці чорнолакової чаші з
рядком із «Одіссеї» [23], що свідчить про
літературну обізнаність ольвіополітів із
творами Гомера не тільки у римський період
(Dio. Chrys. Or. XXXVI, 9), але й у часи
колонізації.
Зважаючи на локалізацію «Історією»
кіммерійських фортець у Скіфії, доречно
нагадати, що саму Ольвію мешканці вважали
полісом, який знаходиться на її теренах [24],
не кажучи вже про прилеглу територію. До
того ж, слід зазначити, що при дослідженні
території посаду городища Дикий Сад у
верхніх шарах траплялися фрагменти
античної кераміки. На жаль, будівельна та
промислова діяльність новітнього часу
пошкодила давні ґрунти. Символічним
виглядає і той факт, що на сакральному для
ольвіополітів Гіпполаєвому мисі (Hdt. IV. 53)
існувало
поселення
білозерської
культури [25].
Притримуючись точки зору генетичної
спадковості білозерської та кіммерійської
культур [див. напр.: 26], можна припустити
безпосередній зв’язок між населенням даних
городищ і раннім етапом формування племен
історичних кіммерійців. Залишки городищ в
усній традиції більш пізнього населення
регіону цілком могли бути сприйняті як
«кіммерійські фортеці». Розвиваючи таку
інтерпретацію та локалізацію, можна
припустити,
що
і
кіммерійськими
переправами
(«πορθμήια
Κιμμέρια»)
в
«Історії», окрім переправ на Боспорі, були
названі й ці стратегічно важливі місця, біля
яких розташовувалися перераховані фортеці.
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ЕМІНАК
КБН – Корпус боспорских надписей
НО – Надписи Ольвии
ПССАСП – Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья
СА – Советская археология
IOSPE – Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae

Козленко Роман «Кіммерійські фортеці» Геродота
У статті розглянута проблема локалізації «кіммерійських фортець», які згадуються в «Історії» Геродота
(Hdt. IV. 12. 1). Аналізується об’єктивність співставлення цих об’єктів із розташованими у Східному Криму
потужними валами. Спираючись на нові відкриття та дослідження городищ епохи пізньої бронзи у Північному
Причорномор’ї, запропоновуються інші місця локалізації згаданих в «Історії» «Κιμμέρια τείχεα».
Ключові слова: Геродот, Скіфія, Боспор, кіммерійці, фортеці, білозерська культура
Козленко Роман «Киммерийские крепости» Геродота
В статье рассмотрена проблема локализации «киммерийских крепостей», которые упоминаются в «Истории»
Геродота (Hdt. IV. 12. 1). Анализируется объективность сопоставления данных объектов с расположенными в
Восточном Крыму мощными валами. Опираясь на новейшие открытия и исследования городищ эпохи поздней бронзы
в Северном Причерноморье, предлагаются другие места локализации упоминаемых в «Истории» «Κιμμέρια τείχεα».
Ключевые слова: Геродот, Скифия, Боспор, киммерийцы, крепости, белозерская культура
Kozlenko Roman «Cimmerian fortresses» of Herodotus
The article considers the problem of localization of the «Cimmerian fortresses», which are mentioned in the «History» of Herodotus. Discusses the objectivity of preliminary mapping of the referenced objects with located in the Eastern Crimea powerful
shafts. Basing on the recent discoveries and researches of fortified settlements of the late bronze age in Northern Black sea coast,
there is proposing a new locations for the mentioned in the «History» «Κιμμέρια τείχεα». Bosporus shafts could not be known to
Herodotus. Accordingly, the search data fortification should be extended to the side of the steppe region of the Black sea territory
of Scythia. The remains of fortifications of the hillforts of the late bronze age the Dikiy Sad, Reprinskoe fortified settlement and
the fortress at Crocmaz village could be known to the Scythians and the Greeks, and correlated with the Cimmerians.
Keywords: Herodotus, Scythia, Bosporus, cimmerians, fortresses, bilozerska culture
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Рис. 1.
1. Мапа розташування городищ епохи бронзи в Північному Причорномор’ї та різночасових захисних валів в Східному Криму: 1 – городища (I – Дикий Сад; II – Репринка; III – Крокмаз); 2 – вали;
2. План городища Дикий Сад (по К.В. Горбенко, Р.О. Козленко).
3. Схема розташування давніх оборонних валів на Керченському півострові (по О.О. Масленникову): 1 – збережені ділянки; 2 – траса, що припускається. I – АкМонайський вал; II – Узунларський вал; III – Тиритакський вал; IV – Акташський вал; V – Чокракський вал; VI – Елькенський вал.
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