
Выпуск V www .institutemvd, by

УДК 398.22

© Сяргей Дант енка
прафесар кафедры сацыялъна-гумаштарных 
дысцыплт Магшёускага тстытута МУС, 
кандыдат фталаг{чных навук, дацэнт (Беларусь)

© Siarhiej Danilenka
Professor o f  the Social and Humanitarian 
Disciplines dept. o f  the Mogilev Institute 
o f the Ministry o f  Internal Affairs,
PhD in philology, Associate Professor (Belarus) 
e-mail: danilenka.siarhei@gmail. com

АСГАРД: ГЕАГРАФ1ЧНАЯ ЛАКАЛ13АЦЫЯ 
I ЭТН1ЧНАЯ АТРЫБУЦЫЯ

На основе еугемерычнага аналиу сярэднявечных м1фаграфгчных крытц у  
кантэксце палеаландшафтнай стуацъп у  Пауночным ПрычарнаморЧ сярэдзты I  
тысячагоддзя да н.э. у  артикуле робщца выснова пра рэальнасць кроскулътурнага 
контакту дзвюх розных этнапалтычных груп -  стдау i ianrncKix грэкау, вядомых у  
германа-скандынаускай традыцыг як Асы i Ваны. Лакалгзуецца там контакт на бе- 
рагах Баспора Кшерыйскага i звязаны з працэсам шшйскай калангзацъй гэтага равна 
i далейшым паустаннем Баспорскага царства.

Сцвярджаецца, што роля м\фа як дзейснага сродку асэнсавання zicmopui за- 
стаецца надзвычай недаацэненай да сённяшняга часу, i меркаванне пра прадук- 
тыунасць еугемерычных падыходау да ттэрпрэтацъп м1фалаггчных сюжэтау тра- 
дыцыйна адзначаецца кал1 не вучонай пагардай, то паблажл1вым скепЫсам боль- 
шасщ даследчыкау. Мгж тым, м1ф, per se, у  архагчным грамадстве з ’яуляецца eida- 
вочным вышкам сакралтзацъй zicmopui, бо адна з асноуных яго функций -  pyrniean 
фтсацыя i трансляция аб’ектыунай тфармацьй аб Пачатках пэунай традыцъй, 
увасобленай перш за усё у  генеалаг1чных наратывах, роля ямх у  мттарных социумах 
з патрылтейнай сгстэмай спадкаемства палтычнай улады з ’яуляецца неацэнна 
важной. Такая тфармацыя, натуральна, не пазбаулена рознага роду этчных абера- 
цый, абумоуленых перш за усё жанравай спецыфжай мастацмх форм матфестацы1 i 
бытавання подобного роду сюжэтау. Тому галоунай задачай навуковай дэшыфроум 
м1фа з ’яуляецца карэктнае адмежаванне аб ’ектыунай гштарычнай фактуры ад роз
нага кшталту рытарычных ф1гур i тшых эмацыйна-вобразных конструкций, прына- 
лежных м1фа-паэтычнаму ладу мыслення.

Уласна еугемерычны дыскурс генезы дадзенай групы персанажау 
германа-скандынаускага м1фа звязаны перш за усё з iMeM Сноры Стурлусана 
(1178-1241), яю занатавау сюжэты пра паходжанне Асау з Анаталшскага 
узбярэжжа Гелеспонта, а таксама з шзоуяу раш Танаю. Так, пачатак “рэальнай” 
псторьп гэтага легендарнага соцыуму лакал1зуецца iM у Прыямавай Tpoi, як
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гэта вышкае з пралога да “Snorra-Edda”, дзе naÿcTae маляушчы вобраз зямнога 
адпаведшка раю, яюм aÿTapy бачыцца Малая Аз1я: “Frá norôri ok um austrhálfur

г
alt til suôrs — Pat er kallat Asíá; í Peim hluta veraldar er çll fegrô okpryôi ok eignir 
jarôar-àvaxtar, gull ok gimsteinar; Par er ok miô verçldin; ok svá sem Par er jçrôin  
fegri ok betri çllum kostum en içÔrum stçÔum, svá var ok mannfólkit Par mest tígnat 
a f çllum giptunum, spekinni ok aflinu, fegrôinni ok allz konar kunnostu"1. 
Сакральным цэнтрам гэтай “зямлi запаветнай” выступав горад Троя (Trója), яю 
6biÿ “< ...>  нагимат большы за тшыя i пабудаваны з уст  майстэрствам i 
раскошай, што 6bmi тады даступныя" (“Pessi staôr var miklu meiri gçrr en aôrir 
ok meô meira hagleik á marga lund meô kostanôi ok fçngum, er Par váru til") [1, 
с. 3-4]. Траянскае царства пры гэтым малюецца Сноры Стурлусанам як 
канфедэрацыя шэрагу дробных палггычных утварэнш^: “Nær miôri verçldini var 
gçrt Pat hús ok herbergi, er ágætast hefir verit, er kallat er Trója <...> Par váru xii. 
konungdómar ok einn yfirkonungr, ok lágu mçrg Pjôôlçnd til hvers konungdómsins; 
Par váru í borginni xii. hçfôingjar; Pessir hçfôingjar hafa verit um fram aôra menn, 
Pá er verit hafa í verçldu, um alla manndómliga hluti"1 2. Далей, узнаушпочы 
канфедэратыз^ны лад Траянскага царства, Сноры Стурлусан сярод дванаццащ 
траянсюх правадыроу — “конунгау" — называе Мунана pi Менана. Жанаты з 
дачкой цара Прыяма Траан, ён шбыта нараджае сына iMeM Трор / Тор, яю, 
вьн^ваю чы ся ÿ Фраки, у дванаццащгадовым узросце становщца радаром  
гэтай KpaiHbi: “Einn konungr, er Par var, er nefndr Múnón eôa Mennón; hann átti 
dóttur hçfuôkonungsins Príámí; sú hét Tróán; Pau áttu son, hann hét Trór, er vér 
hçllum Pór; hann var at upfæzlu í Trákíá meô hertoga Peim, er nefndr er Lóríkús 
<...> Pá er hann var xii. vetra, Pá hafôi hann fu lt afl <...> ok Pá drap hann Lóríkúm 
hertoga, fóstra sinn, ok konu hans Lórá eôa Glórá ok eignaôi sér ríkit Trákiá <.. ,>”3. 
Панаванне ÿ Фраки ÿ3ypnaTapa Трора з нашчадкам1 доужылася аж да адыходу 
адтуль Одзша з A comí на пошую “славы", i гэты прамежак часу 6biÿ poÿHbi цягу 
жыцця 18 пакаленняу, перал1чаных Сноры Стурлусанам: Trór (Pór) — Loriôi — 
Einriôi — Vingepórr — Vingenir — Móôa — Magi — Sescef— Beôvig — Athra

r

(Annan) — Itrmann — Heremóô — Scialdun (Styçld) — B ia f (Bjár) — Jat —

1 <3 поуначы на усход 1 да самага поудня цягнецца частка, званая Аз1яй. У гэтай частцы свету 
усё прыгожа I раскошна, там уладанш зямных пладоу, золата I каштоунае каменне. Там знаходзщца 
сярэдзша зямлг 3-за таго, нгго сама зямля ва ушм прыгажэйшая 1 лепшая, людз!, што яе насяляюць, 
таксама вызначаюцца услм1 талентамг мудрасцю 1 стай, прыгажосцю 1 разнастайным1 ведам1> (тут 1 
далей пераклад першакрынщ наш. — С. Д.).

2 <Бл1зу сярэдзшы зямл! быу пабудаваны горад, што набыу вял1зную славу. Ён звауся тады 
Троя < ...>  Было там дванаццаць дзяржау, I быу адзш вярхо5чгы уладар. У кожную дзяржаву 
уваходзша шмат прасторных земляу. У горадзе бьшо дванаццаць уладароу. Гэтыя уладары ус!м1 
прыналежньпш людзям якасцям1 пераузыходзЫ шшых людзей, што кальнебудзь жьин на зямл1>.

3 <Аднаго з конунгау у Тро1 звал1 Мунан щ Менан; ён быу жанаты з дачкой вярхоунага ко
нунга Прыяма, 1 яе звал1 Траан; у ¡х быу сын па ¡меш Трор, мы юпчам яго Торам; ён выхоувася у 
Фраки у герцага па ¿меш Лорыкус < .. .> у дванаццаць год ён быу ужо у поунай моцы < .. .> 1 ён заб!у 
герцага Лорыкуса, свайго выхавацеля, 1 жонку яго Лору, альбо Глору, 1 завалодау ¿х дзяржавай 
Фраюяй < . . .» .
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Guóólfr — Finn — Friallaf (Friôleif i ÿpanipe дзевятнаццаты — Voden (Óóin) [1, 
с. 3-5].

Наюрунак BaHflpoÿKi Acaÿ на чале з Одзшам дакладна вызначаецца 
Сноры Стурлусанам у uYnglinga saga” (1220-1230) са зборшка “Heimskringla” 
Там сцвярджаецца, што прамежкавым прыстанкам для выхадца^^ з Фраки стала 
“Bm ík m , альбо Холодная Ш веция” (“Svípjóó in mikla eôa in kalda”) дзесьщ ÿ 
ITaÿH04HMM Прычарнамор ’ i. Гэтая мясцовасць, здавалася б, лакал1завана ÿ 
творы дастаткова дакладна, месцячыся ля вусця paxi TaHaic: “Or norôri frá  
fjçllum peint, er fyrir ùtan eru byggô alla, fellr á um Svipjôô, sût er at réttu heitir 
Tanais, hon var forôum kçlluô Tanakvisl eôa Vanakvísl; hon komr til sjávar inn i

r

Svarta-haf. I  Vanakvíslum var pá kallat Vanaland eôa Vanaheimr. Sú á skilr
r

heimspriôjungana; heitir fyrir austan Asíá, en fyrir vestan Európá. Fyrir austan 
Tanakvisl í Asíá var kallat Asaland eôa Asaheimr, en hçfuôborgin, er var i landinu, 
kçlluôupeir Asgarô. En í bor&nni var hçfôingi sà, er Oôinn var kallaôr < ...> ” [2, 
c. 4]. I 5^жо адсюль, з Азн, Одзш вядзе Acaÿ далёка на пернач Eÿponbi, дзе 
ÿcтaлëÿвae сваю ÿna,oy над скандинавам! i германцам!.

Лггаральнае разумение такой спецыф!чнай штэрпрэтацьй рэальнага 
пстарычнага працэсу, як ужо адзначалася, практычна не знайшло падтрымю 
еярод найбольш аугарытэтных flacnefl4biKaÿ германа-скэддынаускай а р х а т , 
з яюх у гэтым кантэксце найперш можна вылучыць Андрэаса Хойслера [3, 
с. 39, 52, 54], Марцша Ншка [4, с. 5], Якаба Хауэра [5, с. 149], Жоржа 
Дзюмезшя [6, с. 13], а таксама Джона Лщдау [7, с. 53]. Бернхард Салш, 
наадварот, л!чь^ факт BaHflpoÿKi Acaÿ з Ази ÿ Цэнтральную Eÿpony досыць 
верагоднай падзеяй [8, с. 148-149], аднак далейшае сваё развщцё гэты 
наюрунак !нтэрпрэтацы! нардычнага м!фа, на вял!к! жаль, aTpbiMaÿ пераважна ÿ 
рэчышчы рамантычнага негацыяшзму, yBaco6iÿnibicK у  жанравыя мадыф!кацы! 
папулярнай культуры. Тут перш за ÿcë трэба згадаць канцэпцыю Уладз!м!ра 
Шчарбакова, яю ninbiÿ, што нардычныя Асы першапачаткова паходзяць з 
Алтая, адкуль яны спачатку патрапш! ÿ Парф!ю, а пасля засялш  
Прычарнамор’е, дзе атаясняюцца ím з сармата-алансюм! плямёнами 3 
Прычарнамор’я naÿHaH частка гэтага насельнщтва была выцеснена на захад 
гунам! (IV ст. н. э.), дзе змяшалася з германсюм насельнщтвам. Ванам!, у сваю 
чаргу, даследчык ninbiÿ былых жыxapoÿ Урарту, ад яюх шбыта паходзЫ 
венеты, што з часам трансфармавал!ся ÿ BeHeflaÿ, а потым у cлaвян-вяцiчaÿ [9]. 
Эпохай М!трыдатавых BofiHaÿ (89-63 гг. да н. э.) датуе BaHflpoÿKy атаяснёных з 
сучасным! асяц!нам! Acaÿ, з Hi3oÿaÿ Дона на noÿHan Eÿponbi, Тур Хейердал, яю 1

1 < 3 пауночных гор, што знаходзяцца па-за населеным светам, праз Вялшую Швецыю цячэ 
рака, што зараз правшьна называецца TaHaic, вядомая раней як Танаквюл i Ванакв1сль, i якая трапляе 
ÿ Чорнае мора. Краша людзей на Ванаквшле звалася Ваналанд альбо Ванахайм; i рака падзяляе дзве 
трацшы свету, з яюх самая усходняя называецца Азш, а заходняя — Eÿpona. Краша на усход ад Та- 
наквюла ÿ Азй завецца Асаланд щ Асахайм, i raaoÿHbi горад на гэтай зямл1 6biÿ названы Асгардам. У 
гэтым горадзе 6biÿ уладар па ¡меш Одзш < ...>> .
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лакшлзавау Асгард ля сучаснага горада Азоу1, а нашчадкам1 Ванау л1чыу 
аднайменнае племя, што насяляла ваколщы возера Ван2 [10]. Дзесыц у раёне 
сучаснага Азова i былой грэчаскай кал ohíí TaHaic3 “размяшчала” Асау i Ванау 
германсюх паданняу i Врыта Верхаген (Альберта Ромель), пры гэтым Асау яна 
атаясняла з саураматам1, альбо меотам1, а Ванау — з грэчасюм1 калашстам1 
TaHaica. М1грацыя Одзша на поунач пры гэтым датавалася прыкладна 
сярэдзшай I тыс. да н. э. [11].

У гэтым кантэксце неабходна адзначыць вельм1ютотную акал1чнасць: усе 
згаданыя пры хш ьнт еугемерычнага дыскурсу нардычнай apxaixi 
засяроджваюць сваю увагу толью на спробах “азоускай” лакал1зацьп Асгарда, 
цалкам шнаруючы пры гэтым íhhibi кампанент генеалапчнага наратыва Сноры 
Стурлусана — траянскае паходжанне caMix Асау. Прычыну падобнай 
непаслядоунасщ няцяжка зауважыць. Менав1та вел1ч Tpoi цара Прыяма 
л1чылася пстарычным прэцэдэнтам вел1чы Рымскай 1мперы1, шбыта заснаванай 
траянцам1, што адлюстравау Вяргш й у сваёй паэме “Aeneidos” (I ст. да н. э.). 
3 цягам часу i сам Рым стау 3Íxotkím щэалам для варварсюх каралеуствау 
Е5фопы ранняга Сярэднявечча, i верагодна таму спачатку Нэн1й у “Historia 
brittonum” ^К ст .п .э .), & п о ^ ш  i Гальфрыд Манмуцю у “Historia Regum 
Britanniae” (XII ст. н. э.) выводзяць радавод кельцюх каралёу Брытанй ад Брута 
Траянскага — прамога нашчадка траянца Энея, што у свой час шбыта заснавау 
Рым. М1ж тым брытанская традыцыя тут не была найстарэйшай, бо яшчэ у 
VII ст. н. э. франксю летап1сец, так званы Фрэдэгар Схаластык, а у VIII ст. н. э. 
яго анашмныя HacTynHÍKi у “Liber historiae Francorum” ("Gesta rerum 
Francorum’") звязвад! ^ртнкскай дзяржа^шасщ з ^^^^^тароднай”
траянскай “спадчынай”. Так, паводле пераканання гэтых франксюх храшстау, 
ix старажытныя карал! паходз1л! ад былых траянцау, што спачатку мусш  
ратавацца ад грэкау на берагах TaHaica i Меатыды, а пасля пасялшся у Панонй 
(LHF, 1): "Principium regum Francorum eorumque origine vel gentium illarum ac 
gesta proferamus. Est autem in Asia opidum Troianorum, ubi est civitas quae Illium 
dicitur, ubi regnavit Aeneas. Gens illa fortis et valida, viri bellatores atque rebelles 
nimis, inquieta certamina obiurgantes, per gyrum fmitima debellantes. Surrexerunt 
autem reges Grecorum adversus Aeneam cum multo exercitu pugnaveruntque contra 
eum cede magna, corruitque illie multum populus Troianorum. Fugiit itaque Aeneas 
et reclusit se in civitate Illium, pugnaveruntque adversus hanc civitatem annis decim. 
Ipsa enim civitate subacta, fugiit Aeneas tyrannus in Italia locare gentes ad 
pugnandum. Alii quoque ex principibus, Priamus videlicet et Antenor, cum reliquo 1

1 Азоу (рус. Азов) — горад на пауднёвым беразе Дона (47°06'00"N, 39°25'00"Е), раённы цэнтр 
Растоускай вобласщ Расшскай Федэрацьн.

2 Ван (тур. Van Golü, арм. ЧшЬш ¡pá, курд. Gola Wane) — возера на Армянсюм нагорЧ у 
сучаснай Усходняй Турцьп (38°36'57"N, 42°5Г57"Е).

3 T ^ aic (^)эч. Távaig) — грэчаская калонш, заснаваная у Ш ст. да н. э. выхадцаш з 
Баспорскага царства на пауночным беразе аднаго з рукавоу paKi TaHaic (47°16'14"N, 39°20'29"Е).
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exercitu Troianorum duodecim milia intrantes in navibus, abscesserunt et venerunt 
usque ripas Tanais fluminis. Ingressi Meotidas paludes navigantes, pervenerunt intra 
terminos Pannoniarum iuxta Meotidas paludes et coeperunt aedificare civitatem ob 
memoriale eorum apellaveruntque eam Sicambriam; habitaveruntque illic annis 
multis creveruntque in gentem magnamT1 [12, c. 241-242].

У дадзеным выпадку генетычная сроднасць франкскага i скандына5^скага 
cio5K3Taÿ з ’яз^ляецца ввдавочнай. Такая сроднасць разглядалася звычайна як 
адзнака неаспрэчнага ÿmibiBy на Сноры Стурлусана болын ранняй франкскай 
традыцы1 [3, с. 39, 52, 54], якая тбы та i натхнша 1сландскага святара на 
адаптацыю на скандына^^скай глебе амб1тнага “траянскага” дыскурсу дзеля 
мясцовых вдэалапчных патрэб. Тут трэба адзначыць, што Сноры canpaÿflbi не 
6biÿ творцам канцэпту аз1яцкай прарадз1мы Acaÿ, а праз ix i шведсюх MaHapxaÿ,

г
бо па меншай меры )^жо ÿ “Íslendingabók’ Ары Мудрага (1067-1148) у якасц1 
родапачынальшка скандьн^сю х KOHyHraÿ ф1гуруе Im ei Конунг Туркау (Yngui 
Tyrkia conungr) [13, с. 21]. I тэта дае naÿHbia падставы меркаваць, што у  
CKaHflbiHaBaÿ icHaBaÿ ауганомны сюжэт пра старажытную м1грацыю з Азп на 
noÿHan Eÿponbi нейкай мЫтарнай трупы, яюм аперыравал1 i Ары Мудры, i 
Сноры Стурлусан. Тэты скандына^гсю сюжэт, трэба адзначыць, вызнача^^ся не 
толью адноснай самастойнасцю, але i значна болынай дэтал1зацыяй у 
параунанш з франксюм наратывам. Сярод таюх дэталя^^, ютотных для 
рэканструкцы1 зыходнай канвы падзей, патрэбна вылучыць перш за ÿcë 
арыпнальны анамастыкон скандынаускай крын1цы.

Так, нешматл1юя 1мёны персанажа)^ франкскага наратыву — Эней, 
Прыям, Антэнор — без ан1як1х змен запазычаны з грэчаскай м1фалогй, што, 
верагодна, сведчыць пра яго другаснасць i ктотную залежнасць ад клас1чнага 
nepinaÿ3opy. Гepoi скандынаускага сюжэта, наадварот, н1як у гэтых варунках не 
звязаны з л1таратурнай традыцыяй антычнасц1, i тэта тычыцца не толью 
антрапон1мау, але i 3THOHiMaÿ, i xapoHiMaÿ, i riflpoHiMaÿ. 1ншым1 словам!, 
практычна ÿeecb вельм! бататы анамастыкон, прыналежны да скандына^^скага 
сюжэта аб Mirpapbii Acaÿ з Tpoi да 6eparoÿ TaHaica i далей у Скандынавпо, мае 
арыпнальны характар. М1ж тым якраз разнастайнасць i арыгшальнасць гэтай 
анамастыю л!чылюя крытыкам! eÿreMepbi3My следствам этымалапчных 
спекуляцый, шбыта практыкаваных Сноры Стурлусанам дзеля актуагпзацьп 1

1 <Хачу распавесц1 пра пачатю, паходжанне i дзяянш франксюх Kapanëÿ i ix народау. У Азй 
знаходзщца горад траянцау, што завецца LiiyM, i npaeiÿ там Эней. Народ 6biÿ мужны i модны, мужы 
6bmi поуныя неутаймаванай ваяушчасц! i вял i бесперапынныя войны, пакуль не падначалш сабе 
мясцовыя народы. Тады узюипся карал1 Грэцьй з вялнбм войскам супрадь Энея i бился з ím у 
жахгпвай бггве i шмат народа траянцау загшула там. Эней збег адгуль i зачышуся ÿ LiiyMe, яны ж 
ваявал1 за тэты горад дзесяць год запар. Kani ж яны Урэшце захапш яго, тыран Эней збег i nepacaniÿ 
свой народ для змагання у 1тално. Тншыя ж князц як то Прыям i Антэнор, пагрузш  парэшпа войска, 
дванацдаць тысяч чалавек, на карабл1 i прывял1 ix да 6eparoÿ TaHaica. Яны прайнип праз багны 
Меятыды, адкуль прыйштн урэшце ÿ Паношю i пабудавал1 горад, якому дал1 ÿ гонар ceaix продкау 
назву Спсамбрыя. Там жьшi яны шмат год i стал1 вялшм народам>.
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статуснай м1фалагемы высакародных продкау-прькадняу: “< ...>  Сноры 
аперыруе тэрмтам1 геаграфп i гжторъй < ...>  але гэтая тэрмталоггя тут 
з ’яуляецца сумтунай: Сноры л1чыцъ сябе гюторыкам i генеолагам, i ён 
дзейшчае, як грландстя манахг Высокого Сярэдняеечча, што ахвотна 
2icmapbi3aeani тфармацыю, узятую ад dpyiday i пагансюх фшдау. Яны 
навучылг яго сваёй лацтскай эрудыцъй, запазычваючы свае галоуныя 
аргументы са слоунай гулът, з сугучча шёнау карэнных народау з бгблейскЫ1 цг 
miacÍ4HbiMÍ iMéHOMi <...>. Сноры робщъ тое ж самае. Ён не толъкг атаясняе 
багоу са CMepmHbmi конунгамi, што перамагалг адзт аднаго, рухсийся, 
Mizpaeani, заваёувалг. Ён таксама лакалгзуе на мапе вядомага свету боскш 
расы, ачалавечаныя пры дапамозе каламбурау, некаторыя з ятх выдатныя 
(Msir — Asia), а тшыя менш удалыя (Vanir — *Vana-kvísl — Tañáis, “рака 
Дон ”). Ён першапачаткова лакалЬуе Acay i Ванау на берагах Чорнага мора ля 
вусця Дона, але прычынаю тому выступав не цъмяная памяцъ пра нейкую 
мгграцыю i не тфармацыя пра вялт  камерцыйны маршрут, што вёу з Крыма у  
Скандынавгю, але проста чароунасцъ гулът гукау у  эпоху, kcuií такая 
кваз1этымалаг1чная гулъня слоу з ’яулялася прымальнай у  якасщ гштарычнага 
аргумента” [6, с. 13]. Згадваючы тут "каламбуры” i “кваз{этымалаггчную 
гулъню слоу” як асноуны шструментарый лйфатворчай метадалоги Сноры 
Стурлусана, Жорж Дзюмезшь вылучае найперш семантычную пару Асы — 
Аз1я {Жsir — Asia), катэгарычна аспрэчваючы юнаванне нейкай этымалапчнай 
сувяз1 пашж яе элементам!. М1ж тым падобнага роду катэгарызм у дадзеным 
кантэксце выглядае кал1 не легкаважным, то празмерным.

Так, вызначэнне этымалогп харошма Аз1я, яю увял1 у агульны ужытак 
грэю {Ата), дагэтуль з’яуляецца пытаннем дыскус1йным. Тут найбольшай 
папулярнасцю вызначаецца пункт гледжання Эм1ля Форэра, паводле якога сваю 
сучасную назву спачатку У сходная Эгеща, а потым i уся частка свету на усход 
ад Грэцьи набыла ад харон1ма Асува (Assuwa). Менав1та шзывалася царства,
у яюм “<...> трэба бачыцъ першае дзяржаунае утварэнне фрака-фрыгшцау у  
Малой АзИ” [14 с. 114]. Яно уяуляла сабой канфедэрацыю дваццащ двух 
дробных заходнеанаталшсюх пал1тычных утварэнняу з Трояй {Taruisa) i 
1л1ёнам {Wilusa) уключна, якая месцшася на тэрыторы1 пазнейшых .ТЙдзй, Micii, 
Траады, Малой Фрыгн, Пауднёвай Фрыгй, Прапантыды i Пауночнай Kapbii [15, 
с. 95-96]. Асууская канфедэрацыя стварылася для супрацьстаяння Хецкай 
ÍMnepbii, але урэшце была пераможаная хетам1 недзе у XIII ст. да н. э. у перыяд 
праулення Тудхалп IV (каля 1250-123^ да н. э.) [ 1 ^ ; .  122-128].

Усе гэтыя звестк! вын1каюць з табл1чак Багазкёйскага apxiea, што быу 
раскапаны тольк1 у 1906 г. i праз пэуны час стау здабыткам шырокай навуковай 
супольнасц1. М1ж тым Сноры Стурлусан, узнауляючы у XIII ст. н. э. племянную 
псторыю Асау з эп1чнага Траянскага царства, досыць дакладна anicBae форму 
дзяржаунага уладкавання рэальнай Асувы як канфедэрацьп шэрагу дробных
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пшптычных утварэнняу на чале з мясцовьиш дынастамк “Ncer miÓri vergldini var 
ggrt Pat hús ok herbergi, er ágwtast hefir verit, er kallat er Trója <.. .> Par váru xii. 
konungdómar ok einn yfirkonungr < ...> ” 1 [1  c. 3-4]. Ужо тэта дае падставы 
абудзщь пэуны давер да шфармацьп юландскага сярэднявечнага шсьменшка. I 
тым большую увагу у дадзеным кантэксце прыцягвае да сябе шфармацыя, што 
менав1та ад аднаго з таюх дванаццащ дынастау-“конунгау” — Мунана, альбо 
Менана {Múnón eda Mennón) — уласна i паходзщь Одзш, правадыр Асау, што 
прывёу ix спачатку з Фраки на 6epari TaHaica, а потым — у Скандынавно.

Этымалопя старажытнага харошма Assuwa, у сваю чаргу, з найбольшай 
верагоднасцю грунтуецца на ад’ектыве ад лувшскага {resp. шдаеурапейскага) 
asuma ‘конь’, у вышку чаго Асува — “крата, слынная конегадоуляй” [15, с. 54]. 
У таюм выпадку Асы — тэта альбо ‘выхадцы з Асувы’, альбо ‘kohhíkí’, што 
пасялЫся на усходшм беразе TaHaica, яю спачатку у вачах мясцовых Ванау 
верагодна быу “асшсюм”, а пазней у вышку другаснай этымалапзацьп 
перазчсшталтавауся у аз1яцю. I тэта дае некаторыя падставы меркаваць, што, 
ствараючы свой варыянт нардычнай этнагони, Сноры Стурлусан абатрауся на 
пэуную аутэнтычную вусную традыцыю пра м1грацыю у Скандынав1ю з 
Пауночнага Прычарнамор’я нейкай суперстратнай мштарнай трупы.

Для болын пэунай щэнтыфжацьй гэтай трупы icTOTHae значэнне маюць 
таксама i шшыя прыведзеныя Сноры Стурлусанам у “Snorra-Edda” i “Ynglinga 
saga” дэтал1, што адсутшчаюць у франксюм этнагашчным наратыве. Перш за 
усё тут трэба вылучыць згадку пра Фраюю як месца нараджэння Одзша, топ1ку, 
звязаную з супольнасцю Ванау, а таксама прыватныя асабл1васщ прасторавай 
лакал1зацьн Асгарда. Гэтая лакал1зацыя дакладна звязваецца Сноры 
Стурлусанам з вусцем TaHaica, i менав1та гэтая акагпчнасць служыла 
адпрауным пунктам для болынасщ спроб еугемерычных рэканструкцый 
сюжэта пра м1грацыю Асау.

Дакладная щэнтыфпсацыя раю, абазначанай Сноры Стурлусанам як 
Tanaic, выюнкае пэуныя цяжкасщ, бо антычныя географы i псторыю блыташ 
м1ж сабой Северсю Данец i Дон , аддаючы пры гэтым перавагу першаму. I, 
нарэшце, такая няпэунасць у дадзеным выпадку не носщь прынцыповага 
характару, бо пасля злщця гэтыя рэю утвараюць агульнае рэчышча даужынёй 
больш за 200 км, якое уласна i ^ а д а е  у Азоускае мора. 1 2 3

1 <Бл1зу сярэдзшы зямл1 быу пабудаваны горад, што набыу вял1зную славу. Ён звауся тады 
Троя Было хэл! двянятщяттв дзяржэу, 1 быу адзш вярхоуны улзд яр

2 Северсю Данец (рус. Северстй Донец-, Сгверсъкий Донецъ, грэч. Тоыагд) — рака у Раей1 
Украше даужынёй 1053 км, правы прыток Дона, яю выцякае з Сярэднярускага узвышша (50°57'52"К, 
36°54'09"Е) 1 упадае у Дон у 218 км ад яго упадзення у Азоускае мора (47°36'02"М, 40°53'50"Е).

3 Дон (рус. Дон; грэч. Тахснд) — рака у Раей да)Ъкынёй 1870 км, вытою якой знаходзяцца у 
пауночнай частцы Сярэднярускага узвышша (54°00'44"М, 38°16'40"Е), а вусце — у Таганрогскай 
затоцы Азоускага мора (47°05'11"М, 39°14'19"Е).
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Этымалопя пдрошма Tanaic грунтуецца на арыйсюм KopaHi *dänu- 
‘рака’1 [16, с. 528; 17, с. 244], да якога у дадзеным выпадку дадалася 
шдае^фапейская аснова *ueis- ‘сачыцца, павольна цякчы’2 [18, с. 207], што у 
BbiHiicy (*dänu-+*ueis-f давала значэнне ‘щхаплынная рака’1 2 3 4 5 6. Акрамя таго, 
Сноры Стурлусан падае яшчэ два пдрошмы, генетычна звязаныя з TaHaicaM, — 
Tanakvísl i Vanakvísl. Пры гэтым прынцыповае значэнне набывае сам характар 
такой сувязц бо адпаведны пасаж Сноры Стурлусана (“< ...>  Tanais, hon var 
fordum кдИид Tanakvísl еда Vanakvísl; hon k0mr til sjávar inn í Svarta-haf") y 
залежнасщ ад штэрпрэтацьн злучтка eöa5 можа мець два адрозныя варыянты 
прачытання: а) “< ...>  рака  < ...>  Tanaic, вядомая раней як Танаквгсл альбо 
Ванаквжл; яна упадае у  Чорнае мора"; b) “< ...>  рака < ...>  Tanaic, вядомая 
раней як Танаквжл i Ванаквкл; яна упадае у  Чорнае мора". У вышку пдрошмы 
Танаквюл i Ванаквюл могуць быць: а) двума pbhhímí варыянтам1 назвы адной 
раю, якая пазней стала вядомая як Танаю; b) дзвюма назвам1 двух адносна 
розных пдралапчных аб’ектау, вядомых пазней у сукупнасщ як рака Танаю. 
Падобна на тое, што у дадзеным выпадку большай верагоднасцю вызначаецца 
менавгга друп варыянт.

Так, агульным фармантам пдрошмау Tanakvísl i Vanakvísl з ’яуляецца 
скандынауская лексема kvísl, асноуная семантыка якой — ‘рукау pi 
разгалшаванне paKi’ (англ. the fo rk  o f  a river) [20, c. 365; 19, c. 255], a 
факультатыуная — ‘вусце раю’ (англ. ‘tte  mouth o f  a river') [20, c. 365]. Акрамя 
таго, Ванаквюл трывала звязаны з захадам i зямлёй Ванау, а Танаквюл,

г
наадварот, з усходам i зямлёй Acay: “/  Vanakvíslum var pá kallat Vanaland eöa

г
Vanaheimr. Sú á skilr heimspriöjungana; heitir fyrir austan Ásíá, en fyrir vestan

r  r  r

Európá. Fyrir austan Tanakvísl í Asíá var kallat Asaland eöa Asaheimr, en 
hgfudborgin, er var í landinu, kglludu peir Ásgard"6 [2, c. 4]. Тэта дае падставы 
меркаваць, што Ваны i Асы жыгп у дэльце старажытнага Танаюа, падзеленага 
на два асноуныя рэчышчы — Ванаквюл i Танаквюл.

У таюх варунках не выюпкае асабл1вага здз1улення, што еугемерысты 
шукал1 Асгард менав1та у сучаснай дэльце раю Дон, на адным з рукавоу якой

1 Ян Развадоусш тлумачыу чаргаванне d  / t у  гэтым гщрошме зшлывам юмерыйскай мовы [16, 
с. 528-529].

2 Параун. з этымалогшй гщрошмау кшталту В1сла, Св1слач, 1слач.
3 Параун. з гщрошмам Дунай / Danuvius.
4 Перапад вышынь памгж вытокам i вусцвм Северскага Данца складае 195 м, а сярэдн1 yxin —  

0,18 м/км. У вышку хуткасць плыш раш крайне невысокая, i на некаторых участках бл1зкая да нуля. 
Падобныя паказчыи для Дона яшчэ меншыя: перапад вышынь — 180 м, сярэдш ух!л — 0,096 м/км.

5 Як правша, у старажытна1сландскай мове злучшк еда перакладауся як ‘альбо’ (англ. or), але 
у тым выпадку, кал1 парауноувагнся дзве разнайменныя рэчы, ён мог перакладацца як ‘i’ (англ, and) 
[19, с. 102].

6 <Краша людзей на Ванакв1сле звалася Ваналанд альбо Ванахайм; i рака падзяляе дзве 
тращны свету, з яюх самая усходняя называецца Азш, а заходняя — Еуропа. KpaiHa на усход ад 
Танакв1сла у Азй завецца Асаланд щ Асахайм, i галоуны горад на гэтай зямл1 быу названы 
Асгардам>.
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размяшчалася калюьщ старажытная грэчаская калошя TaHaic, а на друпм — 
пасел1шча, на рацэ Азоука1, вядомае зараз як Азоу. Нат)фальна, юнавала 
вялшая спакуса атаяснщь грэчаскую калошю TaHaic на сучасным Мёртвым 
Данцы1 2 з Ванахаймам, а Азоу на рэчышчы уласна Дона, вядомага таксама як 
Стары Дон3, адпаведна з Асахаймам i Асгардам. Тым больш што ранейшай 
назвай пасел1шча Азоу была Тана, у вышку Азоу / Асгард шбыта сапрауды 
стаяу на Танаквкле — ‘рукаве Таны’. М1ж тым прыняць такую канцэпцыю 
перашкаджае шэраг ютотных акал1чнасцей.

Перш за усё тут трэба адзначыць, што грэчаская калошя TaHaic i 
пасел1шча Тана / Азоу належаць да велыш розных эпох i н^як не мапл быць 
цэнтрам1 нейкага гшатэтычнага кроскультурнага кантакту пам1ж BaHaMi i 
AcaMi. Грэчасю горад TaHaic быу заснаваны выхадцам1 з Баспорскага царства 
недзе у III ст. да н. э.4 на правым беразе Мёртвага Данца, яю тады з’яуляуся 
асно5шым рэчышчам раю TaHaic. Калошя праюнавала да V ст. н. э., пакуль не 
прыйшла у канчатковы заняпад пад нащскам стэпавых намадау, i толью у 
канцы XII ст. н. э. венецыянцы пабудавагп новы гандлёвы фарпост пад назвай 
Тана на новым месцы, аднесеным прыкладна на 15 км на пауднёвы у сход ад 
колпттшх рушау старажытнай грэчаскай калонН. Тэты перанос тлумачыуся тым, 
што да таго часу Дон змяшу сваё асноунае рэчышча, у якое ператварыуся самы 
пауднёвы рукау дэльты, вядомы як Стары Дон, на беразе якога i з ’явшася Тана. 
Праз пэуны час венецыянцы перадал1 сваю факторыю генуэзцам, i ужо пад ix 
кантролем яна пра1снавала да 1475 г., пакуль яе )фэшце не захап!л1 i не 
разбурыл! TypKi. Турю, у сваю чаргу, 3yciM побач з былой Танай пабудавал1 
новую крэпасць, якой дал1 назву Азак5. Этымалопя гэтага астыён!ма 
грунтуецца на усходнецюрксюм azak ‘Hi3iHa’ [16, с. 63], што, трэба адзначыць, 
досыць дакладна ашсвае асабл!васц! мясцовага ландшафту (0 м над узроунем 
мора).

Так, Мёртвы Данец наурад pi быу Ванаквюлам, а Стары Дон — 
Танаквклам, горад TaHaic — сталщай Ваналанда, а Тана / Азак / Азоу — 
Асгардам. М1ж тым актуальным застаецца тое, што Ваны i Асы сапрауды жьип 
у дэльце старажытнага TaHaica, падзеленага на два асноуньы рэчышчы — 
Ванаквюл i Танакв1сл. Але дэльта гэтая знаходзшася 3yciM у шитым месцы, што 
досыць акрэслена засведчыу сам Сноры Стурлусан.

1 А зо^ а  ф ус. Азовка) — рэчка у Pacii даужынёй 11 км, левы прыток Дона. Часткова працякае 
праз горад Азоу. Выток: 47°04'54"N, 39°ЗГ57"Е; вусце: 47°06'59"N, 39°25'39"Е.

2 Мё^гаы to^c. Мёртвый Донец) — самы па^шочны рукау дэльты Дона, што яднае
асноунае рэчышча з пауночнай часткай Таганрогскай запись Выток: 4 7 ° ir il" N , 39°37'49"Е; вусце: 
47°16'05"N, 39°13'23"Е.

3 Уласнае рэчышча Дона з’яуляецца самым пауднёвым рукавом дэльты гэтай раю.
4 Анал!з ганчарных клеймау на артэфактах гэтага помшка дазваляе датаваць заснаванне 

Танаюа канцом першай чвэрщ Ш ст. да н. э. [21, с. 160].
5 Мэтчыма, такая назва неафщыйна юнавала i раней, але у любым выпадку яна узшкла не 

раней за другую трэць XIII ст., кал! у стэпавых перадгор’ях Кауказа i шзоуях Дона з’явшся цюрю.
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Так, лакатнзуючы аз1яцкую прарадз1му Асау, юландсю хран1ст вызначае, 
што TaHaic упадае менавгга у Чорнае мора: “< ...>  Tanais, hon var forÖum kglluÖ 
Tanakvisl eöa Vanakvisl; hon k0mr til sjävar inn i Svarta-hafA [2, c. 4]. Прычым 
дэльта TaHaica у “Ynglinga saga” мае дакладную мерыдыянальную арыентацыю, 
бо Ванаквюл i Танаквюл цякуць уздоуж Boci поунач-поудзень, у вышку чаго 
Ваны жывуць на заходшм е)фапейсюм беразе гэтай падвоенай плыш, а Асы —

г
на усходшм аз1яцюм: ""I Vanakvislum var pä kallat Vanaland eöa Vanaheimr. Su а

r

skilr heimspriöjungana; heitir fyrir austan Asiä, en fyrir vestan Europä. Fyrir austan 
Tanakvisl i Asiä var kallat Asaland eöa Asaheimr, en hgfuöborgin, er var i landinu, 
kplludu peir Äsgarö”2 [2, c. 4]. Тэта карэнным чынам супярэчыць надзённым 
рэал1ям, звязаным з дэльтай раю Дон, яюм1, уласна, i аперыравал1 усе 
прыхшьшю еугемерычнай канцэпцьи. Дон, як вядома, пасля злщця з Северсюм 
Данцом цячэ з усходу на захад i упадае у Азоускае мора, што робщь магчымым 
лакатнзацыю Ванау i Асау толью уздо^ок Boci поунач-поудзень.

Натуральна, падобную неадпаведнасць можна паспрабаваць патлумачыць 
кепсюм веданнем сярэднявечным скандынаусюм м1фографам рэалш 
прычарнаморскай пдралогн, заснаваным на некрытычным запазычанш 
памылковых звестак з творау ¿рландсюх манахау [6, с. 13]. Так, па меншай 
меры адз1н з гэтых манахау — Дыкуш (IX ст. н. э.) — у сва1м творы 
""De mensura Orbis terrae” (Dicv. VI. 42) выказвае перакананасць, што TaHaic, 
урэшце рэшт мшаючы “Меатыйскш балоты”, сапрауды упадае у Понт 
Эуксшсю: ""Fluvius Tanais nascitur in monte Hyperborei Riphei. per Meotidas 
paludes exiens influit in Euxinum Pontum”3 [22, c. 37]. Аднак м1ж там  такой жа 
“некампетэнтнасцю” у гэтым пытанш вызначаюцца i творы тых аутарау, што 
бачьин Ытуацыю на свае вочы щ ведал1 з першых вуснау. Так, Флавш Арыян 
(86-160 гг. н. э.) у “ПертХоьо Ev&ivov üovzov” (Arr., 29) адзначае: “EvOevöe ¿жг 
Tävaiv nozapbv ¿£rjxovza од Xeyszai opiQeiv and zifg Äoiag zrjv Evpdtnrjv. Kai oppazai 
pev crno Xipvrjg zrjg Marnziöog, ea6äXXsi ös sig OaXazmv zqv zov Ev&ivov IIövzov”4 
[24 c. 394]. Прычым падобны погляд рэпрэзентуецца зушм не як нейю 
гшатэтычны вышк “кабшетных адшуканняу”, а як будзённая фшсацыя 
мясцовых рэалш. Флавш Арыян, рымсю легат Кападокп, асабюта ажыццяв1у 
кабатажнае плавание уздоуж чарнаморскага узбярэжжа, таму выкладау 
плён уласнага досведу, мнопя ж з шшых аутарау, у сваю чаргу, 1 2 3 4

1 « . .  .> рака < .. .> Тана!с, вядомая раней як Танакв!сл i Ванакысл; яна упадае у Чорнае мора>.
2 <Краша людзей на Ванакшсле звалася Ваналанд альбо Ванахайм; I рака падзяляе дзве 

трацшы свету, з яюх самая усходняя называецца Азш, а заходняя — Еуропа. Краша на усход ад 
Танаквюла у Азп завецца Асаланд щ Асахайм, 1 гало^гаы горад на гэтай зямл! быу названы 
Асгардам>.

3 <Рака Тана1с бярэ пачатак на Рыпейсюх гарах у Ппербарэг Яна згаадае у Понт Э ^сш сю , 
прайшозчны праз Меатыйсюя балоты>.

4 <Што тычыцца рак! Тана1с, то яна, як кажуць, падзяляе Еуропу ! Азно. Яна выцякае з 
Меатыйскага балота 1 упадае у мора Понта Э5чссшскага>. Тэты ж урывак без змен цытуе у сва1м 
творы “Пернйоьа Еь&гуоь Полпоь” ^ .-А г г ., 43 )! Псеуда-Арыян (V ст. н. э.) [23, с. 412].
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спасылаюцца на шфармацыю, атрыманую непасрэдна ад мясцовых acbixapoÿ. 
Так, Евагрый Схаластык (VI ст. н. э.) у “ЕжЛцтатищ loxopia” (Ev. Sch. IV. 23) 
сведчыць, што “< ...>  Тантсам тубылъцы называюцъ протоку, якая iÔ3e з 
Меатыйскага балота у  Эукстст Понт < ...> ” (“< ...>  Tâvaïv ôè KaXovmv oi 
èmxdùpioi xrjv xfjç Xipvrjç xfjç Maidbxiôoç EKßoXfjv âxpiç êç xbv Ev&ivov nôvxov 
< ...> ”) [25 c. 170]. Пракопш Кесарыйсю (VI ст. н. э.), падобна да таго, 
сцвярджае у  “Ioxopia xœv ПоХерсоу” (Proc. Caes. VIII. IV. 7-11): “< ...>  рехрг êç 
xfjv Maiœxiv KaXovpévrjv Aipvrjv кой noxapov Tâvaïv, ôç ôf¡ êç xrjv Aipvrjv ¿gßäXXsi. 
avxrj ôè r¡ Aipvrj êç xrjv âicxf/v nôvxov xov EvÇsivov xàç êxfioXàç noieïxai. < . >  (Tavaïv 
ôè KoXovaiv oi èmxcbpioi каг xrjv öxßoXrjv xavxrjv, rjnsp ёк Aipvrj ç àxpi êç rôv EvÇsivov 
nôvxov ôirjKEi, êç ôôôv fjpspœv, œç (pamv, eiKooiv. étXXà каг xôv àvspov ôç èvOévôs 
Tuveï Tavaîxrjv Tüpooayopsvovoiv/"1 [26, c. 84].

Тэта дае падставы меркаваць, што па меншай меры ÿ першай палове 
I тыс. н. э. Меатыда займала значна меншую плошчу за сучасную акваторыю 
A3oÿcKara мора, так што з Понтам SÿKciHCKÎM яна злучалася не непасрэдна у  
раёне Баспора К1мерыйскага, а праз досыць floÿrae рачное рэчышча, якое 
cy4acHÍKÍ л1чыл! працягам рэчышча TaHaica. Пры гэтым вусце таго да)^няга 
Танаюа складала адз!нае цэлае з Баспорам Ктмерыйсюм, вядомым зараз як 
Керчанская пратока1 2.

Малюнак 1

1 « . . . >  да так званага Меатыйскага балота 1 да рай Танаю, якая упадае у балота. Само ж 
балота злучаецца з Понтам Эуксшсюм. < ...>  (Танагсам мясцовыя жыхары называюцъ таксама 1 тую 
пратоку, якая бярэ пачатак з Меатыйскага балота 1 цягнецца да Понта Эуксшскага, як кажуць, на

.
2 Керчанская пратока (укр. Керченська протока', рус. Керченский пролив) — пратока, прына- 

лежная да акваторьи Азоускага мора, што яднае яго з Чорным морам (45°18'55"М, 36°34'06"Е). Заход- 
ш бераг — Керчансю паувострау Крыма, усходш — Тамансю паувострау. Шырыня пратою вагаецца 
ад 4,5 да 15 км.
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У часы глыбокай старажытнасщ Азоускага мора не юнавала увогуле. 
Тагачасны Дон — палеа-Дон — сапрауды упадау у Чорнае мора у раёне 
сучаснай Керчанскай пратою, пакуль, у адпаведнасщ з тэорыяй чарнаморскага 
патопу, не здарыуся катастраф1чны землятрус. У вышку гэтага катаюпзму у 
Чорнае мора, што было тады вял1юм прэснаводным возерам, прарвалася вада з 
М1жземнага мора, у вышку чаго яго узровень узняуся на 140 м, а пойма Дона, 
прылеглая да вусця раю, затапшася, ператварыушыся у мелкаводнае Азоускае 
мора1 альбо пганцю л1ман. Сноры Стурлусан, канешне, н1як не мог 
адлюстраваць “дапатопны” стан рэчау, бо згаданы катакл1зм датуецца дзесьц1 
5600 г. да н. э., але, тым не менш, скандынаусю м1фограф велыш дакладна 
адлюстравау наступствы ÍHHiara працэсу, вщавочцы якога здолел1 пак1нуць 
пэуныя звестю пра яго.

Дадзены працэс вядомы зараз як фанагарыйская рэгрэЫя. Пад рэгрэЫяй 
тут разумеецца зн1жэнне у сшу розных прычын узроуню мора адносна берагоу. 
Сваю назву працэс атрымау ад горада Фанагорыя1 2 — калонн, заснаванай 
грэкам1 на беразе Баспора Юмерыйскага у 543 г. да н. э. Зараз значная частка 
рушау гэтага помшка знаходзщца пад вадой, што з’яуляецца в1давочным 
паказчыкам ютотнага павышэння сучаснага узро^шю мора у гэтым рэпёне у 
параунанн1 з эпохай Вялшай грэчаскай калан1зацы1.

Фанагарыйская рэгрэЫя па радыевугляроду датуецца VII-II стст. да н. э. 
(2,7-2,1 т.) [27, с. I l l ]  i уяуляе сабой “адну з фаз пасляледмковай
трансгрэсй Чорнага мора. Яна змятла новачарнаморскую трансгрэст i сама, 
у  сваю чаргу, змятлася тмфейскай трансгрэЫяй, за якой надышла корсуньская 
рэгрэЫя, пасля чаго узровень мора узняуся да сучаснага i працягвае паступова 
павышацца” [28, с. 21]. Перыядычнасць i заканамернасць такога працэсу не 
была вялшай таямнщай ужо для людзей антычнага свету. Прынамсц тэта 
адлюстравау Арыстоцель (384-322 гг. да н. э.) у “МетесороХоугка” (Aristot. 
Meteor. I. XIV. 1-6), кал1 nicay, што адны i тыя ж вобласц1 не застаюцца 
назаусёды cyxiM i альбо вшьготнымц але змяняюцца у залежнасц1 ад з’яулення 
pi вычарпання рэк. Так, кал1 мясцовасць роб1цца сушэйшай, то крынщы 
зн1каюць, i рэю спачатку з вял1юх робяцца маленьк1м1, а потым высыхаюць 
канчаткова, а потым перамяшчаюцца у ¿ншыя месцы. У вышку i мора цершць 
змены: там, дзе яно, насычанае рэкамц спачатку наступала на бераг, неузабаве 
адступае назад, пак1н5^ушы сухую зямлю; а там, дзе мора з-за рачных наносау 
высыхае, там праз пэуны час зноу з’яуляюцца кушню вады. Падобным чынам 
мора i суша мяняюцца месцамц бо там, дзе была суша, узшкае мора, а дзе зараз

1 Азоускае мора, сярэд^та глыб1™ якога складае 8 м, а макс!мальная -  15 м, л1чыцца самым 
мелюм у свеце.

2 ^ э ч . Фахауоргго) — грэчаская калонш на азшцк1м баку Баспора Юмерыйскага
(45°16'37"N, 36°57'58"Е).
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мора — там зноу будзе зямля. Прычым гэтыя перамены адбываюцца у пэуным 
парадку i праз пэуныя прамежю часу [29, с. 53-54].

Разважаючы таюм чынам пра фазавы характар пдралапчнага рэжыму 
пэуных тэрыторый, Арыстоцель (Aristot. Meteor. I. XIV. 29) быу перакананы у 
незайздросным канчатковым лёсе Меатыды, бо “< ...>  гэтае возера таксама 
спачатку было створана рэкам1 i урэшце рэшт яно naeirna цалкам высахнуцъ” 

<.. .> coot бк toütov paoiov avcdoyioaoifai on каг to npcoTOV, cocmsp ai жо/Ааг tcov 
hpvcov, кал amt] spyov son tcov noTapcov, кал to Tslemaiov izaoav áváyKtj ysvso&ai 
í*r¡páv”) [29, c. 60]. Taxi пес1мютычны прагноз грунтавауся на тым, што у часы 
Арыстоцеля (IV ст. да н. э.) Меатыда у вышку глабальных кл!матычных транс- 
фармацый якраз страцша падп!тку з боку двух буйнейшых CBaix прытокау: Та- 
Haica / Дона i Ппашса / Кубаш. Яна тады лакал1завалася у раёне “<.. .> падвод- 
нага схшу пауночнага узбярэжжа Керчанскага паувострава i часткова у  цэн- 
тры сучаснага Азоускага мора < ...> ”, юнуючы “< ...>  за кошт сцёку рэк  
Таурыды, Стфй, а таксама скгду вод, у  тым лгку i засоленьгх, з падземных га- 
рызонтау Керчанскага паувострава i Крымской горнай краты” У вышку “у  
раннеантычную эпоху [VIII-IV ст. да н. э. — С. Д  ] Меатыйскае возера прак- 
тычна не злучалася з Понтам ЭуксЫскш проз Кшерыйст Баспор <...>. Палеа- 
Дон (р. Tanaic) працякау па асушанаму дну усходняй частт старажытнага 
Понта-Кастйскага мора (г. зн. дно сучаснага Азоускага мора) iynadayy вузкую 
далту Кшерыйскага Баспора”1. Прычым, зл1ваючыся разам з палеа- 
Кубанню“< ...>  палеа-Дон «ущкау» у  вузасцъ Кшерыйскага Баспора, не кан- 
тактуючьг з воднай тоушчай Меатыйскага возера” [32, с. 164-165].

Вышю гэтай рэканструкцьп, заснаваныя на анал!зе выкапнёвай фауны, 
сведчаць пра тое, што у перыяд ранняй Антычнасщ рэальнае вусце 
TaHaica / Дона разам з вусцем rinaHica / Кубаш утварал1 тагачасны Баспор 
Юмерыйсю — пратоку, арыентаваную з поуначы на поудзень, якая у 
адпаведнасщ з геаграф1чным! уяуленшпш Антычнасщ падзяляла Еуропу i Аз1ю, 
што ужо дае пэуныя падставы меркаваць пра тэты мшрарэпён як пра 
легендарную прарадз!му нардычных Асау.

Дадзеная пдралапчная Ытуацыя 1снавала дзесьщ да II ст. да н. э., пакуль 
на змену фанагарыйскай рэгрэсн не прыйшоу новы, больш в!льготны, 
юйматычны перыяд, вядомы як н!мфейская трансгрэЫя. Галоуным следствам 
гэтага працэсу стала новае павышэнне узроуню вады, у вышку чаго Меатыда 
зноу атрымала падсшкаванне ад TaHaica. У пачатку I ст. да н. э. тэта зафшсавау 
у “Пгргцуцою” Псеуда-Сюмн, яю адзначау (Ps.-Chii., 866-873): “< ...>  Maicbng 
é^rjg son Xípvrj Ksipévr], // eig tjv ó Távaig // < ...>  // Egír/oi déí // óíoropov s/cov то

1 Узровень вады у Керчанскай пратоцы у сярэдзше I тыс. да н. э. быу нЬкэйшы за сучасны 
дзесьщ на 4 м [30, с. 88], а паводле некоторых шшых ацэнак — на 10 м [31, с. 43].
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регвроу е/ щ у Хеуореу^у // Магсопу е/д тоу Кгрргргкоу те Воажороу"  [33, с. 232]. 
Так, возера зноу сшкавалася пэунай часткай моцы вялшай раю, павял1чваючы 
паступова сваю акваторыю, але нават I у тэты перыяд Меатыда непасрэдна з 
Чорным морам пакуль не злучалася. Па меншай меры Пшлбш, што жыу у II ст. 
да н. э., адзначау: “оооа т’ е£ аруг\д ОаХатта аЬррощ тф Поутсо, кабажЕр ог жаХагог 
аорсрсоуобсп, уоу ест Хщуц уХькеш, тг}д рёу баХатщд ЕкжЕжгЕаркущ бжо тсоу 
еухсоратсоу, тцд 5е тсоу жотарсоу Ет/ЗоХцд Ежнсратобсщ^1 2 [34, с. 400, 402]. М1ж тым 
Танак, застаючыся адносна аутаномным, меу уласны сцёк у Понт Эуксшсю 
праз рэчышча Баспора Клмерыйскага.

Пасаж Псеуда-Сюмна пра два рукавы Танака, адзш з яюх сшкуе 
!заляваную багнктую 1 “салодкую” Меатыду, а друп поунщь Чорнае мора праз 
цясшну Баспора Юмерыйскага, можа падацца зручнай падставай для !х 
атаяснення з Ванаквклам { Танаквклам Сноры Стурлусана, але тэта на)фад щ 
так, бо абодва рэчышчы, ашсаныя кландсюм м1фографам, мусЫ  упадаць у 
Чорнае мора, падзяляючы кра1ны Ванау { Асау па вош поунач-поудзень. 
1ншым! словам!, весщ размову пра нейкую пстарычную аснову скандынаускага 
м!фалапчнага наратыву можна толью у тым выпадку, кал! кнавау нейю 
палеафарватар, паралельны Баспору Юмерыйскаму.

Меркаванне пра !снаванне падобнага рэчышча яшчэ у 1996 г. выказау 
Юрый Горлау, яю сцвярджау, што “< ...>  сучасны Таманскг паувострау 
[усходш бераг Керчанскай пратою. — С. Д.] у  сярэдзтеIтыс. дан. э. уяуляу 
сабой выспу <...>. Практична тут могла юнавацъ яшчэ адна пратока, якая у  
адрозненне ад Баспора з часам стала непраходнай з-за наносау КубанГ  [35, 
с. 71-72]. Тут трэба адзначыць, што уяуленне пра Тамансю паувострау 
раннеантычнага перыяду як пра адасоблены ад асноунага мацерыка локус 
дауно не было новым, але тэты локус трывала надзяляуся рысам! дыскрэтнасц1. 
Дау пачатак гэтай традыцьп у 1843 г. Фрыдэрык Дзюбуа дэ Манперэ, як1 л!чыу, 
што Тамань у дадзеную эпоху уяуляла сабой арх!пелаг з пяц1 асобных выспау, 
падзеленых ш м атлтм ! пратокам! [36, с. 22], ! падобны пункт гледжання доуп 
час амаль не аспрэчвауся. М!ж тым ён, вщавочна, быу памылковым.

Найлепшым чынам прадэманстравау тэта адлюстраваны у шэрагу 
публшацый [37; 38; 39] плён работы Баспорскай археалапчнай экспедыцы! 
Дзяржаунага Пстарычнага музея РФ сумесна з Еуразшсюм аддзелам 
Германскага археалалчнага !нстытута (трупа ДГМ-ОА1), атрыманы у 2006
2013 гг. у ходзе рэал!зацы! праекта вывучэння грэчаскай калан!зацы! на 
Тамансюм паувостраве. Адным з наюрункау гэтага комплекснага даследавання

1 « . . . >  Меатыйскае балота побач ляжыць // з Танаюам // < ...> . Вьинваецца ён // падвоеным 
рэчышчам у так званую // Меатыду 1 у Юмерыйсю Баспор>.

2 <[Меатьща] была першапачаткова морам, што зл!валася з Понтам у адно, як адзшагалосна 
сведчаць пра тэта старажытныя аутары, а цяпер тэта — возера салодкай вады, бо марская вада 
выцеснена з яго наносам!, а тая, што ул1ваецца з рэк, атрымала перавагу>.
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стала высвятленне палеаландшафтнай сггуацьп на Аз1яцюм Баспоры. У вышку 
экспедыцыя прыйшла да высновы, што палеа-Тамансю архшелаг быу утвораны 
адной вялшай i дзвюма мальим выспам1, яюя на усходзе аддзялялюя ад аз1яцкай 
частю мацерыка пратокай з марской вадой, што юнавала з эпох1 Бронзавага веку 
да перыяду позняй Антычнасщ, хоць актыуная навшацыя па гэтай пратоцы была 
магчыма толью дзесьщ да IV ст. да н. э., каш глыб1ня фарватару вагалася ад 2 да 
5 м. Прычынай заняпаду гэтага маршруту стау глей, прынесены Кубанню, што 
упадала у пратоку разам з Танакам, а таксама актыуны працэс утварэння 
пясчаных кос.

Тут неабходна прызнаць, што вышю найноушых навуковых 
даследаванняу толью пацвярджаюць даныя, прыведзеныя яшчэ антычным1 
шфарматарамц яюя, трэба адзначыць, досыць дакладна адлюстравал1 сучасны 
ím стан рэчау. Так, Псеуда-Сюмн, ашсваючы у I ст. да н. э. аз1яцкую частку 
Баспорскай дзяржавы з размешчаным1 на ёй грэчасюм1 гарадамц што зараз 
лакал1заваны на Тамансюм паувостраве, называв яе “выспай” з “прасторнымг 
землямГ, якая адасоблена ад аз1яцкай частю мацерыка ибагнам1, рэчкамл i 
затокамГ’, а ад еурапейскай — Баспорам К1мерыйсюм {Ps.-Shii., 886-895): “E it’ 
eotiv Eppeóvaaera 0avayóp£iá is, // < ...>  // каг EivSiKÓg Xiprjv, e/ cov omrjTopag // 
EXXrjvag ажо tcov Eyyvg rjKovrag тожсоу. // Tamag жергехег rag жоЛегд diaKsipsvag // 
vrjaog, ката тг/v MaicoTiv ахрг too Воажороь // /cópav cuioXapßavooaa жоХХщу 
жsotada, каг тогд жотаргогд // аогаратод тогд Tsvaysoiv т sv тср
жёрау, // a Se trj SaXárerj tjj те Xípvrj yívsrai”  [33, с. 233]. Так, ужо у часы Псеуда- 
Сюмна pi нават раней старажытная марская пратока была занесена глеем i 
пяском i, па сутнасщ, ператварылася у багну, прычым непасрэдны працэс гэтай 
трансфармацьп anicay яшчэ Арыстоцель у IV ст. да н. э., шюструючы свой тэзк 
аб перманентным характары ландшафтных метамарфоз (Aristot.
Meteor. I. XIV. 30): “,2ш S ’ о Bóernopogi asi psvpsi Sia то p i жроа/обетЗаг, каг eotiv 
en Taina каг тогд óppaoiv íSeív öv тiva ovpßaivsi трожоу' ote yap ажо тrjg Aaíag f¡óva 
жогцоЕ1£ч ó povg, то ожшЗеу Xípvrj éyívsro ргкра то жрехпоу, eit’ E^rjpáv3rj, psrá Se 
tovto áXXrj ажо Tavtrjq fjcbv каг Xípvrj аж’ avtrjq. кал tovto asi omco erovtßaivEV 
ópoícoq' TOVTOü Se yivopévov жoXXámg áváyjcrj жроюутод too jpóvov <оожЕр жотароу 
yEvéaSai, TÉXog Se каг tovtov grjpóv”2 [29, c. 60-61]. 1 2

1 <3атым адуць Германаса 1 Фанагорыя, / / < . . . > / / {  Сщдская гавань, што заселена // Элшам!,
якш прышшп з недалёюхваколщ. //Тамгэтыя гарады разам ляжаць/ / навыспе, што цягнеццауздоуж  
Меатыды да Баспора, // земл1 там прасторныя 1 роуныя, // Але сапрауды багны, рэчи 1 затош // 
Замшаюць праход з таго боку [з усходу, з боку Сщдыкь — С. Д ], / / А з  гэтага [з захаду, з боку 
Крыма. — С. Д .] -  мора 1 возера Эуксшсю 1 Меатыда. — С. Д .]>.

2 наносам, Баспор валодае пастаяннай плынню, 1 на свае вочы можна бачыць, яшм 
чынам тэта адбываецца: кожны раз, як плынь стварае у азшцкага берага водмель, ззаду яе спачатку 
утвараецца маленькае азярцо, якое загым высыхае, а потым новая водмель утворыцца перад першай 1 
новае возера, 1 так тэта паутараецца зноу 1 зноу. Паколью тэта паутараецца часта, з часам Баспор 
павшен стань вузшм, як рака, каб нарэшце зуам  перасохнуць>.
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Выснова пра юнаванне у I тыс. да н. э. яшчэ аднаго, усходняга Баспора, 
умоуна названага супрацоун1кам1 трупы ДГМ-DAI “Баспорш  Кубанстм" у 
адрозненне ад Баспора Юмерыйскага, досыць прыхшьна была прынята 
спецыялштамт Сярод ix найперш трэба вылучыць Irapa Сурыкава, яю, 
пагаджаючыся увогуле з асноунай аргументацыяй удзельшкау расшска- 
германскага даследчага праекта, прапанавау м1ж тым шиты варыянт назвы для 
новаадкрытага фарватара — “Баспор СтдскГ, матывуючы тэта тым, што 
палеапратока аддзяляла палеавыспу менав1та ад Сшдыю [40, с. 171-172; 41, 
с. 70-71] — пстарычнай вобласщ, што у I тыс. да н. э. ляжала на поудзень ад 
шзоуяу раю Кубань. Т а к ^  прэдэдова (я к ^ , сэдрауды, падаецца болып удалай) 
выюйкала пэуную дыскуспо [38, с. 152-153], але у кантэксце дадзенага 
даследавання яе вы тю  не маюць icTOTHara значэння, бо, як слушна адзначаюць 
caMÍ удзельнш Баспорскай археалапчнай экспедыцьй, “< .. .> у  антычныя часы 
абедзве npamoKi — i Керчанская, i нядауна адкрыты Баспор Кубансю 
разглядалшя сучасткам{ як адзты — Баспор Ктмерыйсю, у  цэнтры якога i 
ляжала выспа (Nfjaog антычных крытц). < ...>  Сапрауды, тякага «Кубанскага 
Баспора» у  антычных крытцах няма, але ёсцъ толью, адзт Баспор Кшерыйст, 
яю першапачаткова меу два рэчышчы. Адно з гэтых рэчышчау паступова было 
занесена, i выспа ператварылася у  сучасны Тамансю паувострау’" [39, с. 111
112]. У гэтым яны Mycrni пагадзщца з меркаваннем Irapa Сурыкава, яю некалью 
раней сцвярджау: “Сапрауды, ужо на раннт  этапе засваення pseiéna элтстя 
калатсты не маглг не усвядомщъ, што заходняя i усходняя пратою — гэта, па 
сутнасщ не дзве асобныя пратою, а два, ксий так можна сказацъ, “рукавы ” 
(алъбо “галты ”) 1 адной пратою. Так i могла уяуляцца дадзеная геаграфгчная 
рэал{я: як адзтая пратока Баспор з велъм1 вялтай выспай пасярэдзте” [40, 
с. 173]. 3 падобнай высновай, сапрауды, шяк не выпадае спрачацца, але з гэтага 
ж вышкае наступнае: атаясненне антычным! крынщам! I тыс. да н. э. вусця 
TaHaica з Баспорам Клмерыйсюм робщь непазбежным атаясненне абодвух яго 
рэчышчау — заходняга i усходняга — з Ванакв1слам i Танаквюлам адпаведна.

У кантэксце новага разумения рэал!й палеаландшафтнай Ытуацьй 
I тыс. да н. э. на берагах Баспора Кзмерыйскага атрымл1вае дадатковае 
удакладненне i м1фалапчная тапаграф!я прарадз!мы Асау, прапанаваная Сноры 
Стурлусанам у “Ynglinga saga”. Так, юландсю м1фограф дакладна адлюстравау 
прыватныя асабл!васц1 лакал1зацы! легендарных 6ockíx этнасау на берагах двух 
рэчышчау TaHaica, бо яго Ваны жывуць на абодвух берагах Ванаквшла 
(“/  Vanakvíslum < . .> ”2), а Асы — толью на усходшм беразе Танакв1сла: “Fyrir 
austan Tanakvísl í Asíá var kallat Asaland еда Asaheimr, en hgfudborgin, er var í 1 2

1 Тут трэба нагадаць, ыгго менашта такой семантыкай вызначаецца старажытнаскандынауская
лексема kvísl щ р^гмш аванне paKi’ (англ, the fork o f a river)QQ,c.?>f>5-, 19, c. 255].

2 <Ha ^^1кв1сле < _ > > .
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1апс1ти, кдПиди ре& AsgarS"1 [2, с. 4]. Праекцыя гэтай эмшрэйнай канструкцьн 
на рэальную глебу лакал1зуе у вышку арэал Ванау на Керчансюм паувостраве I 
Выспе2, а арэал Асау атаясняецца у таюм выпадку толью з Сшдыкай ^ л .  2).

У вызначанай таюм чынам сгстэме каардынат Ваналанд адпавядае тэры- 
торьй Керчанскага паувострава разам з Выспай. Асабл1васщ населенасщ дадзе- 
най тэрыторьн, пачынаючы з VII ст. дан. э., досыць добра асветлены у крынь 
цах, бо менавгга у тэты перыяд пачалася Вялшая грэчаская калашзацыя увогуле 
[ грэчаская калашзацыя Пауночнага Прычарнамор’я у прыватнасщ. Так, пер- 
шыя грэю з ’явш ся на Керчанскай паувыспе ужо у канцы VII ст., прычым усе

. Менав1та ¡аншцы на пе- 
4 [42, с. 161]),

Феадосно1 2 3 4 5 (575-500 гг. да н. э. [42, с. 162]), Щэытаку6 [42,
с. 162 7 42 161]) 1 (600-575

1 <Краша на усход ад Танаквгсла у Азн завецца Асаланд щ Асахайм, 1 галоуны горад на гэтай 
зямл1 быу названы Асгардам>.

2 Выспа, утвораная двума рэчышчаш Баспора Юмерыйскага, вадавочна, не мела адмысловай 
назвы. Па меншай меры у грэчасюх крынщах таго часу асабл1васщ ужывання грэчаскага ¿мя 
намшальнага мцоод ‘выспа’ у дачыненш да заходняй часта сучаснай Таманскай паувыспы 
дазваляюць ¡нтэрпрэтаваць яго 1 як ¡мя уласнае Щаод ‘Выспа’. Таму тут 1 далей у дачыненш да гэтага 
локуса будзе ужывацца умоуны шсулошм Выспа.

3 Мшет (грэч. Мйщод) — старажытны грэчасш горад у Малой Азн, заселены грэкам1 яшчэ у
-  .

4 Пантыкапей (грэч. Попткажаюу) — грэчаская калонш на месцы сучаснага г. Керч 
(45°20'19"К, 36°28'05"Е).

5 ) — зараз г. Феадосш (45°02'56'^, 35°22'45 .
6 Ц1рытака (грэч. Тьрпакц) — антычнае гарадзпнча у 11 км на поудзень ад Пантыкапея 

(45°21'03,ГЫ, 36°28'07"Е).
7 Шмфей (грэч. Ш[л(раюу) — грэчаская калонш у 17 км на поудзень ад Пантыкапея 

(45014'12"1Ч, 36°25'03"Е).
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[42, с. 161]). На Выспе, у сваю чаргу, таксама мшецянам1 был1 заснаваныя Гер- 
манаса (каля 600-575 гт. дан. э. [42, с. 161]) I Кепы (каля 575-550 гг. дан. э. 
[42, с. 160]), а выхадцам1 з ¡аншскага Тэаса4 — Фанагорыя (каля 550-500 гг. 
да н. э. [42, с. 162]). У вышку можна канстатаваць, што увесь арэал, прыналеж- 
ны у адпаведнасщ са скандынаусюм м1фалапчным дыскзфсам супольнасщ Ва- 
нау, на самой справе у I тыс. да н. э. быу калашзаваны 1аншсюм1 грэкамг

***
Згаданая акал1чнасць дае падставы дапусцщь, што менав1та ¡аншсюя 

грэю, аселыя у раёне Баспора Юмерыйскага, якраз [ з ’яулялюя супольнасцю, 
вядомай у нардычнай традиции як Ваны. 1аншцы (грэч. 7соу£д альбо 1аоу£д), 
што л1чацца абавязаным1 сва1м эндаэтношмам 1ону (Тсог), сыну Ксуфа [ унуку 
Элша, з’яулялюя адным з чатырох грэчасюх субэтнасау [ першапачаткова 
насялял1 Ахаю, а пасля дарыйскага нашэсця — Атыку { частку выспы Эубея. 
Уласна яны, 1аншцы, стал1 авангардам грэчаскага калашзацыйнага руху, кал1 
прыкладна у X ст. да н. э. здолел1 трывала замацавацца на вялжай частцы 
заходняга узбярэжжа Малой Азн, узяушы пад свой кантроль значную долю 
анаталшскага рынка гандлю металамг У гэтым рэсурсе вял1ю недахоп мел1 
Ашрыя [ Новавалшонскае царства, 1 менавгга семщюя купцы стал1 асноуным1 
контрагентам! ¡аншцау у дадзенай сферы камерцыйных штарэсау. Адным з 
адлюстраванняу таюх культурных кантактау з’явипся згадю пра грэкау у Б!блН, 
дзе эпошм ¡аншцау — 1он, сын Ксуфа, — трансфармавауся у варыянт Яван, сын 
Яфетау (Быццё 10:2,4) — Щ (Утгап). Адначасова тэты эпошм — Уауап — пачау 
ужывацца таксама у якасц1 экзаэтнон1ма, яюм сем1ты пазначал1 спачатку 
малаазшсюх 1аншцау (1сая 66:19; Езэкпль 27:13), а потым 1 увогуле ус1х 
грэкау5. Прычым ужыванне такой формы экзаэтношма заф1ксавана не толью у 
сакральных тэкстах, але 1, напрыклад, у гаспадарчай дакументацьи аб экспарце 
жалеза 1 медз1 у Вавшон з грэчаскага узбярэжжа Малой Ази якраз у сярэдзше 
VI ст. (551-550 гг. да н. э.) [43, с. 260-261], кал1 ¡аншцы актыуна калан1завал1 
раён Баспора Юмерыйскага. 1 2 3 4 5

1 М1рмекш (грэч. Mvpfir/Kiov) — грэчаская калон1я у  4км  на поунач ад Пантыкапея 
(45°14'12"N, 36°25'03"Е).

2 Германаса (грэч. Epfj.(ávaaaa) — грэчаская калонш на узбярэжжы сучаснага Таманскага 
паувострава на месцы сучаснай ст. Тамань Краснадарскага краю (45°13'00"N, 36°43'00"Е).

3 Кепы (грэч. Krjjcoi) — грэчаская калонш на узбярэжжы сучаснага Таманскага паувострава 
(45°18'11"N, 36°59'35"Е).

4 Тэас (грэч. r¡ Téog) — старажытны iarnScid горад на заходшм узбярэжжы Малой Азн 
(38°10'38"N, 26°47'06"Е).

5 Паказальна, што такая ж форма ¿мя захоуваецца i у Вульгаце {lavan), i у сучасных 
нацыянальных перакладах Ei6nii, але у Сэптуагшце выкарыстоуваецца адметная форма 1анан {Icovav), 
велыш бл1зкая да першаузору.
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Miac тым падобным у фанетычных адносшах чынам ¡ашйцау звал1 не 
толью сем1ты, але таксама i щдаарьп1. Так, санскрыцкае (yavana) мае
семантыку Чашец, грэк’ (англ. Ionian, Greek) [45, с. 848], i падобным чынам у 
1ндьн называл! тых грэкау, што naipanmi у 1ндастан у IV ст. да н. э. з войскам 
Аляксандра Македонскага щ нават раней. Таму “Махабхарата” перал1чвае 
яванау у шэрагу шшаземцау-варварау, “< ...>  (жыхароу) царствау, што 
ляжацъ на захадзе, побач з акшнам <. . .>”, прычым разам з яванам1 тут 
адначасова згадваюцца i “жыхары Стдху” (Mahabh. III. 48. 15-22) [46, с. 115], 
у яюх пры наязшасщ пэунай штэнцьн можна пазнаць сщдау — насельшкау 
Сшдыю з усходняга берага Танаквшла. Зараз цяжка сказаць, наколью карэктнай 
будзе такая аналопя, як цяжка зараз вызначыць i адну з дзвюх магчымых 
крынщ м о ч ага  уплыву на эндаэтношм iamfipay, хоць абедзве яны досыць 
праудападобныя. Разам з тым велыш верагодным падаецца тое, што 
скандынаусю м!фошм Ваны (Vanir) з ’яуляецца вышкам скажэння экзаэтношма 
^ н ы ” (/Г/ШЙ), пад яюм у I тыс. да н. э. !аншсюя грэю был! вядомыя сярод 
CBaix суседзяу на берагах Баспора Юмерыйскага.

М!фошм Vanir звычайна этымалапзуецца ад скандынаускага ‘сябар’, а 
таксама ад вельм1 спецыф1чнага семантычнага поля, звязанага з тошкай 
цялеснага кахання (‘асалода, пажаднасць’) [7, с. 311; 47, с. 27]. Грунтуецца 
хутчэй за усё такая традыцыя на этымалогй, прапанаванай у свой час Юл1усам 
Пакорным для этношма адрыятычных венетау, яю шбыта паходзщь ад 
шдаеурапейскага uen-, uem- Чмкнуцца’ (ням. streben), адкуль ‘жаданне, 
каханне, задавальненне’ (ням. wünschen, lieben, befriedigt) [48, с. 1146-1147]. 
Натуральна, што Ваны не мел! шчога агульнага з венетам! , але падобная 
этымалопя у вачах даследчыкау скандынаускай apxaixi вельм! добра 
стасавалася з традыцыйным статусам гэтай трупы персанажау скандынаускага 
пантэона як “< ...>  вузкай групы багоу, спецыфгчна звязанай з azpapnuMi 
кулътам\ < ...> ”, што персашфнсавал! нават пэуную “< ...>  «ванiчную» 
Mi(pano2iio < ...> ” адпаведнагазместу [49, с. 275-276].

Тут перш за усё трэба салщарызавацца з меркаваннем Аларыка Хола, як! 
слушна зауважае, што выснова пра трывалую сувязь Ванау з “фертылънасцю” 
(Fruchtbarkeit) з ’яуляецца толью вышкам “< ...>  запалу вучоных X IX  i початку 
ХХстст., усюды знаходзщъ «культы урадлгвасщ» < ...> ”, i таюя падыходы 
трэба перагледзець [50, с. 36]. Якраз рудыментам падобных уяуленняу, 
уласщвых перш за усё клас!чнай м!фалапчнай школе, з ’яуляецца i пасаж * У

1 Тэта не тычыцца старажьгпшрансюх моу, бо у старажытнаперсщскай мове этношм Чашец’ 
(англ. Ionian) мае выгляд Yauna [44, с. 204].

У дадзеным выпадку сярод пращунжау еугемерызму назфаецца сшптаматычная хюткасць 
метадалапчных прынцыпау, бо са\нм фактам прызнання актуальнасщ падобнай этымалогй яны 
гатовыя атаяснщь групу персанажау скандынаускага пантэона з рэальнай этшчнай групай, 
лакал1заванай античным! крынщам1 спачатку у Малой Ази, а потым на узбярэжжы Адрыятычнага 
мора.
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Елеазара Меляцшскага пра “«вамчную» м1фалогж?'' як пра “аграрную 
кулътавую м1фалогш>\  для якой характэрны наступныя рысы: шцэстуальныя 
шлюбы пашж братам1 i сёстрам!; валоданне мапяй i вяшчунсюм1 здольнасцям1;

-ш/эолюб/шсг/ь”, што забяспечвае 5фаджай i багацце [49, с. 275
276].

Як гэта hí дз1уна, але усе згаданыя рысы, што вызначал1 сутнасць 
" ватчнай» м1фалогИу'’ у вачах паслядоушкау клаачнай м1фалапчнай школы, у 
пэунай ступеш был1 прыналежныя i рэальным “яванам". М1ж тым гэтая 
прыналежнасць, прынама, не мела ашякага дачынення да рытуальнага 
заахвочвання фертыльнасщ, бо абумоул1валася даншай пэуным традыцыям, i у 
найбольшай ступеш — асабл1васцям1 калашзацыйных стратэпй iaHiñcKix 
грэкау на берагах Баспора Клмерыйскага.

Сярод таюх традыцый i стратэпй у першую чарту трэба згадаць шцэст. 
Тэты матыу актуал1зуецца у наратыве Сноры Стурлусана пры ашсанш

г
матрыманшльных норавау Ванау: “Njgrö ok Frey setti Oöinn blótgoóa ok váru

г
peir díar meö Asum. Dóttir Njaröar var Freyja; hon blótgy0ja; hon kendi fyrst meö

r

Asum seiö, sem Vgnum var títt. Pá er Njgrör var meö VQnum, pá haföi hann átta sys- 
tur sína, p v í at pat váru par lgg; váru born Freyr ok Freyja, en pat var bannat meör 1
Asum at byggva svá náit at fm ndsem i" [2, c. 5-6]. Сапрауды, “значная колъкасцъ 
матывау, прысвечаная тэме максшалънай плоднасщ <...>, якраз i вылучае 
шцэст як прычыну звыгимернай урадл1васцГ, метафарай якой звычайна 
выступае з ’яуленне новай культурнай раслшы [51, с. 117]. М1ж тым у дадзеным 
выпадку Сноры Стурлусан проста канстатуе факт практыкаванага Ванам1 
шцэстуальнага шлюбу пам1ж братам1 i сёстрам1, i такая канстатацыя, не 
ствараючы н1якага драматычнага м1красюжэта, звязанага з актуал1зацыяй 
нейкай новай культавай якасц1, мае, хутчэй, рысы этнаграф1чнай замалёую. 
Менав1та такой замалёукай яна, верагодней за усё, першапачаткова i была, бо 
антычныя грэю да шлюбу брата з сястрой ставился памяркоуна, кал1 тыя был1 
народжаны розным1 маткам1, болын за тое, у старых кансерватыуных сем’ях 
нават шлюб пам1ж народжаным1 адной мащ братам i сястрой “< ...>  не быу 
справай нечуванай < ...> ” [52, с. 418]. Ва злмовах калашзацыйнай экспедыцьн 
гэтыя спецыф1чныя матрыман1яльныя практыю магл1 набыць большую 
актуальнасць, бо у падобных прадпрыемствах за велым невял1к1м выключэннем 
(якое складал1, напрыклад, жрыцы) прымал1 удзел, як правша, адны мужчыны, 
што разл1чвал1 ажанщца з абарыгенкам1 [42, с. 147-148]. У тых жа выпадках, 
кал1 характар стасункау з мясцовым насельн1цтвам не спрыяу падобнаму 
разв1ццю падзей, узрастала каштоунасць абмежаванага кола уласных жанчын. 1

1 <Ньёрда 1 Фрэйра зраб$ Одзш жрацам1,I  яны бьин дыям1 у Асау. Дачкой Ньёрда бьша Фрэя; 
яна бьша жрыцаю; яна першая ужьша пам1ж Асам! чарадзейства, як гэта было прынята у Ванау. Кал1 
Ньёрд быу у Ванау, тады ён быу жанаты са сваёй сястрой, бо там гэта так рабшася; у ¿х нарадзЫся 
Фрэйр ! Фрэя, але у Асау быу забаронены шлюб з таюм! бл1зюм! сваякам1>.
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У таюх варунках той “скарб”, яю ÿяÿлялa сабой жаночае цела з яго адносна 
абмежаваным фертыльным патэнцыялам, калашсты 1мкнулюя па магчымасщ не 
выпускаць з сямЧ, у вышку чаго мапл ÿ3Hixapb спуацьпшцэсту.

Чарадзейства i вяшчунсюя здольнасщ таксама належагп да pbicaÿ, яюм1 
надзялялюя Ваны. Менавгга таюм чынам мясцовыя варвары марюравагп 
цывЫзацыйную мабшьнасць, варыять^насць паводзшных стратэгш, а таксама 
адметнасць культавых практик, што бьш  прыналежныя !ашйсюм грэкам. 
Уласна таму першай чарадзейкай сярод Acaÿ лiчылacя жрыца Фрэя з роду 
BaHaÿ [2, с. 5], але больш паказальным у гэтых адносшах з’яÿляeццa 
адлюстраваны ÿ iiSæmundar Edda” эшзод, звязаны з вядзьмаркай Гульвейг. Яна 
была пасланая Ванам1 да Acaÿ, яюя некалью pa3oÿ беспаспяхова спрабавал1 
забщь вядзьмарку, што, у сваю чаргу, паслужыла падставай для вайны пaмiж 
дзвюма супольнасцям1 (Vol. 26): “Pat man hon folkvfg / /  fyrst i heimi, // er 
Gullveigu / /  geirum studdu, // ok i hçllu Hars / /  hana brendu; // prysvar brendu / /  
prysvar borna, // opt osialdan -:  / /  po hon enn l i f i f ’1 [53, c. 7].

Само iMa вядзьмарю — Gullveig — yяÿляe сабой кампазгг з дзвюх 
старажытнаюландсюх лексем, першая з яюх gull ‘золата’ (англ. gold) [19, 
с. 175], а другая — veig — мае два варыянты перакладу: ‘моцны напой’ (англ. 
strong beverage), а таксама ‘сутнасць, сша, моц’ (англ. pith , strength) [19, с. 479]. 
Звычайна пры штэрпрэтацьп гэтага м1фон1ма перавага аддаецца другому 
варыянту, што ÿ вышку дае досыць прымальную семантыку ‘моц золата’, але у  
дадзеным выпадку больш дакладным, як падаецца, выглядае варыянт, нечым 
падобны на ‘п’янае золата’. Алкаголь i прадметы раскошы, прызначаныя для 
племянной эл1ты, звычайна з’яулялкя той ун1версальнай спакусаю, якую 
кожны цывшзаваны соцыум iMKHyÿcfl прапанаваць варварскай супольнасц1 пры 
кантакце дзеля атрымання большай ступен1 пал1тычнага i эканам1чнага 
кантролю над ею. Натуральна, што таю таварны паток не мог быць 
аднабаковым, i платай за яго звычайна бьпп рабы, бо менавгга рабы складал1 
адзшы 3aÿcëflbi запатрабаваны таварны артыкул, яю магла няспынна 
прадукаваць прым1тыуная эканомша м1л1тарнага грамадства. Звычайна 
колькасць pa6oÿ для гандлю пaпaÿнялacя за кошт палонных, але вельм1 значная 
ix частка з^ л я л а с я  таксама вышкам закабаления супляменшкау. Гэта 
прыводзша да непазбежнага расслаення раней адносна маналггнага варварскага 
грамадства, выхаванага на щэалах вайсковай дэмакратьп, што не магло не 
спараджаць адпаведнай рэакцьп прыхшьшкау старых вайсковых цнот, праявай 
якой, вщавочна, i стала вайна пам1ж Ванам1 i AcaMi.

Апошняй рысай, характэрнай для “«ватчнай» м1фалог1Г, з ’яулялася 
“рытушънж  м1ралюбнасцъ”, што забяспечвжа ураджай i багацце. Сам факт 
таго, што калашзацыю Баспора Юмерыйскага ажыщц^лял1 менав1та 1аншсюя 1

1 <Памятае вайну яна // першую ÿ свеце, II каш Гульвейг // npaiprni коп’ям1 // i ÿ  зале Хор // 
спалш  яе; // тройчы спалш , // i тройчы нарадзшася, // але, насуперак усяму, // яна дагэтуль жывая>.
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грэю (“яваны”), тлумачыць пацыф1зм, характэрны для Ванау. Так, Вялжая 
грэчаская калашзацыя прадугледжвала дзве асноуныя м1грацыйныя стратэгп, 
яюя умоуна вылучаюцца яе даследчыкам1 [54 с. 210]. Першая, вядомая як 
“дарыйская” мадэль паводзшау, вызначалася агрэс1унасцю, жорсткасцю [ 
схшьнасцю да сшавога вырашэння сацыяльных супярэчнасцей, кал1 пры 
заснаванш сва1х калонш дарыйцы ¡мкнулюя звесщ абарыгенау да статусу 
прыгонных. 1аншцы, у сваю чаргу, сярод штттьтх грэкау ш к ет  не вылучалкя 
асабл1вым вайсковым ¡мпэтам, верагодна, менавгга таму яны прытрымл1вал1ся 
уласнай, ‘Чаншскай”, мадэл1, якая характарызавалася большай гнуткасцю, 
варыятыунасцю, а таксама гатоунасцю да кампрамюау \ супрацоунщтва з 
тубыльцамг Уласна, гэтыя рысы м1грацыйнай стратэгп рэальных “явшшу” [ 
абумовЫ уяуленне пра “рытушьную м1ралюбнасць” легендарных Ванау, 
сюраваную на забеспячэнне ураджаю.

Забеспячэнне ураджаю, м1ж тым, сапрауды з’яулялася адной з 
важнейшых задач калонш Мшета на Баспоры К1мерыйсюм, бо “< ...>  асноуная 
частка грэчастх калонш / асноуная частка каламстау кармтася за кошт 
земляробства, а таму болъшасць людзей, што далучстлся да калатялънай 
экспедыцъп, натхнялгся спадзяваннем на атрыманне участка 
селъскагаспадарчай зямл/, якой не было на радзше. Таму < ...>  грэчаская 
каланЬацыя наста у  асноуным аграрны характар < ...> ” [42, с. 158]. Уласна 
малаазшская спецыфжа спуацьн заключалася таксама I у тым, што у 610
605 гг. да н. э. Мшет змагауся з лвдзшсюм царом Ал1ятам (619-560 гг. да н. э.), 
як1 абрау для сябе тактыку “выпаленай зямл1”, сюраваную на планамернае 
зн1шчэнне м1лецкай хоры (Ш 1 I. 17): “ёжоХёрцоЕ МгХутокп, жараЗс^ареуод тоу 
жбХсроу жара тоб жатрод. ёжЕХаоусоу уар ёжоХюркЕЕ щ у МлХгроу трожа) тогфЗв: 
оксид рёу ещ ¿V щ  ур каржод аЗрод, щугкабта ёоё/ЗаХХЕ щ у отращу: ёотратЕшто Зе 
Vжо сторгуусоу те кал щ кпЗсоу кол абХоб уиуагщюъ те кал ауЗрщоо. шд Зе ёд щу 
МлХцтцу ажжопо, огщрата рёу та ёж1 тту аурсоу осте коте^ оН е осте ёуЕжгржрг! 
осте вьрад ажёожа, ёа Зе ката халрг\у ёотауаг: о Зе та те ЗёуЗрЕа ка1 тоу каржоу тоу 
ёу та уЛ оксод Зш(рб£1р£1£, ажаХХаооЕто ожшсо”1 [55, с. 20]. У вышку дэградацьй 
мшецкай хоры мнопя мясцовыя земляробы пазбавЫся сродкау да юнавання, 
таму м1грацыя была для ¿х прымальным выйсцем са складанай жыццёвай 
с1туацы1. Метрапол1я, у сваю чаргу, мела магчымасць н1вел1раваць 
непазбежныя сацыяльныя катакл1змы1 2, а таксама набыць аддаленую хору, якая

1 <Ён працягнуу вайну супраць мшетцау, распачатую яго бацькам. Узяушы у аблогу Мшет, ён 
ваявау наступным чынам: ён пасылау сваё войска у час паспявання ураджаю, якое ¡шло пад гую труб, 
арфау, а таксама басовых 1 высоюх флейт; 1 кожны раз, каш ён прыходз1у на земш Мшета, то не 
разбурау 1 не пашу дамоу, не вьйивау дзверы, але паюдау усё цэлым: ён зшшчау дрэвы 1 пасевы на 
зямл1, а пасля вяртауся туды, адкуль прыйшоу>.

2 Да прычын “выключнай калангзацыйнай актыунасцГ Мшета у Пауночным ПрычарнаморТ 
Шктар Гайдукев1ч дадае таксама унутраную паштычную нестабшьнасць (“жорсткую барацъбу 
класау”), выкшканую сацыяльнай няроунасцю, што цягнулася з пачатку VI ст. да н. э. на працягу 
жыцця двух пакаленняу [56, с. 24-25].
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пры надежным экспортным патэнцыяле (а у далейшым таю патэнцыял быу 
досыць значным [57, с. 6]) магла забяспечыць Мшет хлебам.

На усход ад Танаквюла ляжала зямля, вядомая як Сшдыка, [ менавгга тэта 
дае падставы атаяснщь яе з Асаландам, а уласна сшдау щ, магчыма, пэуную !х 
частку — з Асам!. Негледзячы на тое, што тэты народ досыць часта згадваецца 
у антычных крынщах, пэуных звестак пра яго захавалася няшмат. Так, этшчнае 
паходжанне I моуная прыналежнасць сшдау дагэтуль не высветлены, I тыя 
урыукавыя звестю, што юнуюць на тэты конт, няшмат чаго даюць для 
разумения сутнасщ праблемы. Страбон (I ст. да н. э. -  I ст. н. э.), напрыклад, 
далучау !х да л1ку меотау: “тшг Макж&у 8 ’ е/гт> ато{ те о/ Игудог < ...> ”1 [58, 
с. 695]. Найбольш раншя аутары, наадварот, адасаблял! гэтыя этшчныя 
супольнасщ, як раб1у тэта Сюлак Карыяндсю (VI ст. да н. э.): “Метя де МаиЪтад 
Щудог еЭуод < ...> ”1 2 3 ^ су1., 72) [59, с. 59]. Хутчэй за усё, больш рацьн тут мел! 
апошшя, бо сшды ! меоты належал! да вельм! непадобных крашялапчных 
тыпау: у адрозненне ад сва!х суседзяу, с!нды вызначал!ся невысоюм ! шыроюм 
тварам з шыроюм носам [61, с. 292]. Разам з тым адрозненне памш  сшдам1 1 
меотам! не у большай ступен!, чым падабенства пам!ж !мц дае падставы для 
нейюх больш пэуных высноу, бо паходжанне меотау таксама не высветлена, як 
невядома 1 !х мова.

Меотам! звычайна называюць сукупнасць плямёнау, што у I тыс. да н. э. 
пражывал! на усходшм ! пауднёва-усходшм узбярэжжах Меатыды. 1снавала 
досыць экзатычная версш адносна таго, што !х этнон!м утвораны ад назвы 
Меатыды з адыгскай этымалопяй, дзе “< ...>  т е I — смурод, г¿Мв — болота, 
твань, лужа < ...>  такт Азоускае мора, што зарасло па берагах чаратом, са 
стаялай вадой, могло сапрауды у  параунант з Чорным морам уяуляцца 
мясцовым народам” [62, с. 77-78]. Такая этымалопя дауно страцша сваю 
актуальнасць, але тым не менш ! зараз не адмауляецца матчымасць таго, што 
меоты был! кауказсюм! абарыгенам! пад !рансюм панаваннем, хоць, паводле 
!ншага погляду, яны, падобна да фраюйцау, н!быта мел! юмерыйсю радавод 
[63 с. 572], у чым, магчыма, маецца рацыянальнае зерне. Зрэшты, апошняя 
атрыбуцыя таксама вызначаецца адноснай эфемернасцю, бо паходжанне 
юмерыйцау дакладна не акрэслена.

Адметную пазщыю у пытанн! этнагенезу меотау займау Алег Трубачоу, 
як1 Л1чыу 1х (р^ам  з С1ндам1) рэл1ктаваи групаи шдаарыяу, якш размаулял1 на 
“прьтантыистм тдаарыйстм дыялекце”, як! хоць ! не адпавядае “клаЫчнаму

1 <Да лк у меотау можна далучыць сам1х сшдау <...>>.
2 < Далей за меотам! народ сшдау < . . . » .
3 Сюды, вщавочна, трэба таксама дадаць 1 доуп волас, бо менавгга так малюе тыповага сшда 

Феннсс Калафонсю (III ст. да н. э.) (АЛеп. XII. 40): “<.. .> балотны стд з дауггмг валасамг <. . .>” 
(“<.. .> Хгцу&у 7\ёд<;кощщ^<. . .>”) [60, с. 170].
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тдыйскаму альбо санскриту”, але тым не менш “< ...>  складваецца у  
старажытную, але велъмл ж ивую карцту народного тдыйскага дыялекту — 
пракриту” [64 с. 36]. На карысць гэтай гшотэзы сведчыць { адзшае меатыйскае 
уласнае ¿мя, якое данесла да нас псторыя.

Так, Пал1ен (II ст. н. э.) у иИтратг1уг1рата” згадвае “м еат ы и^ Тыргатаа” 
(“Тгруатж Магатд”), былую жонку “стдскжа цара Гекатэя” (“Екатат 
РатХсг ЕмдаяГ), якая дзесьщ каля 388 г. дан. э. дзеля пометы узняла мяцеж 
сва1х супляменшкау супраць Баспора \ Сшдыю (Ро1уаеп. Strateg. VIII. 55) [65, 
с. 415-416]. Падобнае ж 1мя — Tirgutawiya — было зафнссавана у 
пазчючнаЫрыйсюм горадзе Алалах1 [ датавана еярэдзшай II тыс. да н. э. [66, 
с. 185]. Менавгга у тэты час (каля 1525 г. да н. э.), з заняпадам царства Ямхад, 
Алалах патрашу пад пратэктарат М1тан1. Гэтая дзяржава, у сваю чаргу, мела 
хурыцкае насельн1цтва, але м1тан1йская арыстакратыя паводле паходжання 
з’яулялася 1ндаарыйскай, 1 яе мова — мгганшекая арыйская мова — “< ...>  была 
велъм1 блЬкай да т их моу, што вядомыя па тдыйстх мовах < ...> ”, 1 была 
“< ...>  бл1жэй за у  сё да санскриту, чым да любого з гранстх дыялектау < ...> ” 
У еярэдзше II тыс. да н. э. у М1таш яна ужо шырока не ужывалася, але 
выкарыстоувалася для абслугоування м1тан1йскага дзяржаунага сакрума: 
арыстакратычны анамастыкон (у тым лшу царск1), культавая сфера, 
конегадоуля. Падобна на тое, што гэтыя мтганшеюя “< ...>  уладары был\ 
тдыйцамг, але тымг тдыйцамг, ятя яшчэ не дайиий да 1ндъп < ...>”, пры гэтым 
“< ...>  тэрыторыя, на якой калгеъщ генавала гэтая Ыдахранская суполънасць, 
размяшчалася дзесьщ на поунач ад Кауказскгх гор < ...> ” [67, с. 18-20].

Маркерам гэтай зыходнай тэрыторьй у шзоуях Дона 1 Кубан1 якраз 1 
з’яуляецца адносна позн1 меоцю антрапон1м Тгруатоэ, роднасны больш 
старажытнаму м1тан1йскаму Tirgutawiya, 1 на 1х неаспрэчную сувязь
неаднаразова звяртау увагу Алег Трубачоу [64, с. 36], як1 менав1та меотау л1чыу 
рэл1ктам1 таго арха1чнага прота1ндыйскага насельн1цтва, вырушыушага калюыц 
у далёкую выправу на поудзень. 3 гэтым, в1давочна, трэба пагадзщца, бо у 
так1м кантэксце знаходз1ць таксама вытлумачэнне 1ндаарыйская форма 
экзаэтношма “яваны”, якую у дачыненн1 да ¿аншеюх грэкау спарадз1ла 
пракрыцкая моуная стых1я на берагах Баспора К1мерыйскага.

М1ж тым Асам1, хутчэй за усё, был1 не меоты, а сшды1 2, як1я, верагодна, у 
той щ 1ншай форме запазычыл1 у сва1х суседзяу дадзены шдаарыйсю 
экзаэтношм. Прычым з ’яуленне на аз1яцюм баку Баспора Шмерыйскага 
спецыф1чнай трупы насельнщтва, што лёгка атаясняецца з сшдамц досыць 
дакладна акрэсл1ваецца аб’ектыуным1 археалаг1чным1 даным1. Так, пахавальныя 
помн1к1 Заходняга Закубання яшчэ VШ-VII стст. да н. э. вызначаюцца

1 Алалах — старажытны хурыта-сямщю горад, што ¡снавау у складзе розных дзяржауных 
утварэнняу з XX па XII ст. да н. э. (36°14'16"М, 36°23'05"Е).

2 Дарэчы, Алег Трубачоу те размяжоувау мок сабой гэтыя супольнасцг
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матэрыяльнай культурай, якая “< ...>  у  цэлым мае падабенства з 
протамеоцтм1 i раннемеоцтм1 старажытнасцям), хоцъ i нясе у  сабе некаторы 
«кауказска-прычарн^орсю» адбт ак”. Неузабаве гэтая штуацыя карэнным 
чынам мяняецца, бо дзесыц у канцы VII ст. да н. э. на тэрыторьп будучай 
Сшдыю адбываецца радыкальная змена насельнщтва, Kani на змену ранейшым 
протамеоцюм пахаванням прыходзяць “помнш  зуст  Ышага абл1чча”\ 
курганныя пахаванш у в я л т х  ямах, часам са складаньпуп драуляным1 
канструкцыямь 1нвентар гэтых помшкау (Холмсю , Цышйеусю кут , Цокур- 
л!ман3, Крымская4, Фадзеева5, Сям1братн1я курганы6, Саук-Дарэ7, Шэсхарыс8, 
Цэмдалша9), яю “< ...>  у  цэлым мае яскрава выяуленае вайсковае абл1чча < ...> ”, 
вызначаецца характэрным1 дэталям1 абарончага даспеху i kohckíx цугляу, 
вял1юм1 калчанным1 наборам!, а таксама бронзавым кляпаным посудам, што 
дазваляе далучыць яго да “раннестфскай культуры”. 3 прыходам новага 
насельн1цтва, якое уяуляла сабой гомасацыяльную мЫтарную групу, 
аутахтоны левабярэжжа Шжняй Ky6aHÍ — меоты — бытн цалкам выцеснены 
альбо зшшчаны, i толью каля сучаснага Новарасшска “< ...>  абодва эттчныя 
Maciebi, скгфо1дны i абарыгенны, cyicnaecuii”. Вышкам такога кроскультурнага 
сштэзу становщца пэуная трансфармацыя пахавальнага абраду, Kani з II паловы 
VI ст. да н. э. на гэтай тэрыторьп актуал1зуецца i паступова пашыраецца “< ...>  
практика збудавання каменнай скрыт, замкнёнай у  округлую каменную 
обкладку у  выглядзе кольца цг вежачкГ, дзе нябожчыю ляжал1 альбо выцягнута 
на стн е , альбо радзей скурчана, з пераважна усходняй арыенц1роукай [68, 
с. 73-74].

Абавязкова неабходна падкрэслщь пры гэтым, што новае насельнщтва 
было “cKÍ(poidHbm”, але тэта hí у яюм разе не азначае, што яно было “сюфсюм”. 
Пад “cкiфoiднacцю,, тут разумеюцца 3ycÍM не нейюя спецыф!чныя 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Холмсю — археалалчны аб’ект каля станщы Холмская (рус. Холмская) Абшскага раёна 
Краснадарскага краю (44o51'00"N, 38°23'00"Е).

2 Цышйеусю кут (рус. Циплиевский кут) — урочышча з курганнай групай, размешчанае у 
3,5 км на пауднёвы усход ад хутара Хабль (рус. Хабль) у  A6íhckím раёне Краснадарскага краю 
(44°55'45"N, 38°18'42"Е).

3 Цокур-л1мад (рус. Цокур-лшшн) — л1ман у цэнтральнай частцы Таманскага паувострава 
(45°10'30"N, 36°56'30"Е).

4 Археалалчны помине у раёне ст. Крымская (рус. Крымская) Пауночна-Кауказскай чыгуню 
(44°54'45"N, 38°00’14"Е).

5 Фадзеева (рус. Фадееве) — сяло у Крымсюм раёне Краснадарскага краю (45°03'58"N, 
37°33'16"Е).

6 Моллыпк на тэрыторьп археалалчнага помннса Сям1братняе гарадзпнча (рус. Семибратнее 
городище) у  12 км на захад ад станщы Варэшкоускай (рус. Варениковская) — (45°07'00"N, 
37°39'00"Е).

7 Саук-Дарэ (рус. Саук-Дере) — пасёлак у Крымсюм раёне Краснадарскага краю (44°54'12"N, 
37°53'18"Е).

8 Шэсхарыс (рус. Шесхарис) — тэрыторыя Новарасшскага марскога порта (44°43'32"N, 
37°47'20"Е).

9 Цэмдалша (рус. Цемдолина) — сяло у адмшютрашуных межах г. Новарасшска (44°45'18"N, 
37°43'34"Е).
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этнавызначальныя рысы, а набор досыць ушверсальных для VII ст. да н. э. 
матэрыяльных маркерау, звязаных перш за усё з канструктыуньиш 
асабл1васцям1 узбраення 1 паходнага рыштунку стэпавай мЫтарьй. Гэты набор 
быу характэрны для ус1х “< ...>  плямёнау качавых конткау < ...> ” той эпох1 [69, 
с. 253], яюлй { быш уласна сюфы, юмерыйцы, а таксама, верагодна, сшды. У 
мнопм тут мае рацыю Уладз1м1р Гаранчароусю, кал1 л1чыць, што “< ...>  стдау 
трэба разглядаць як адносна невялтую групу азшцкгх качэуткау, адрозных ад 
стфау, але зведаушьгх на пэуным этапе гх моцны палтычны г культурны 
уплыу”  [70, с. 233]. У асноуным тэта так, але больш дакладнай тут бачыцца 
наступная характарыстыка: сшды — вышк узаемадзеяння шдаарыйскага 
меотскага субстрату са “сюфовдным” суперстратам, яю быу прадстаулены 
ваяун1чым1 качавым1 вершшкам1 няпэунага паходжання, што у свой час зведал1 
досыць моцны 1рансю культурны уплыу.

Так, сшды перш за у сё был1 вершшкамц1 матэрыяльны дабрабыт Сшдыю 
грунтавауся на “< ...>  адгоннай жывёлагадоулг, заснаванай на сезонных 
перагонах жыеёлы на адносна кароття адлегласщ па нейаах замкнёных 
маршрутах”, пра што сведчаць “< ...>  парэштт часовых жывёлагадоучых 
стаянак тыпу кошау У1—̂ с т с т . да н. э.” [70 с. 227]. Гэтым сшды 
прынцыпова адрозшвалюя \ ад “яванау”, \ ад меотау, эканомша яшх сшкавалася 
пераважна земляробствам. У таюх варунках натуральна, што у гэтых намадау 
доуга захоувалюя “< ...>  элементы родаплемянной структуры улады, калг 
траунщтва племенем ажыццяулялася ад ш я яго членау, а цар выступав як  
«першьг сярод роуных»”, а таксама “< ...>  правадыр войска як сбору узброеных 
вольных людзей < ...> ” [70, с. 249]. Таш раунапрауны саюз вольных ратшкау \ 
цара-правадыра, характэрны для вайсковай дэмакратьн, непазбежна муЫу 
дэградз1раваць пры сутыкненш з больш цывшзаваным грамадствам, што было 
прадстаулена у дадзеным выпадку “яванамР’ [ адносна разв!тай сютэмай 
таварна-грашовых стасункау. ЦывЫзацыя спакушала варварскую вярхушку 
бляскам [ раскошай, але прьпштыуная эканомша магла прапанаваць у адказ 
толью адзш рэсурс: закабаление супляменшкау, што не магло не спараджаць 
сур’ёзнай напружанасщ. У вышку на мясцовым сацыяльным ландшафце 
паступова пачынаюць вылучацца значныя пахавальныя комплексы сшдскай 
арыстакратыц яюя утрымл1вал1 у сабе бататы швентар, прадстаулены зброяй, 
упрыгожанням1 у звярыным стылц шшай прадукцыяй прэстыжнага кантэксту, 
вырабленай у грэчасюх майстэрнях, \ гэтыя “< ...>  комплексы у  поунай меры 
адлюстроуваюцъ працэс усё большой сацыялънай дыферэнцыяцьй стдскага 
грамадства у  ходзе развщця грэка-варварстх стасункау наусходнш  памежжы 
Баспорскай дзяржавы, што завяршылася уключэннем Сшдыю у  яе склад”. 
Знакавай датай тут становщца сярэдзша V ст. да н. э., бо менав1та тэты час 1

1 У дадзеным вы паду больш карэктна было б казаць не пра “ск/фск/”, а пра щда1ранст
уплыу.
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“< ...>  стар пераломным для cíhóckíx правадыроу, значна пашырыушы гх 
магчымасщ у  сферы атрымання дароу i разнастайных каштоунасцей” [70, 
с. 245-246].

Так, каля 150 год спатрэбшася вядзьмарцы Гульвейг, каб канчаткова 
перамагчы суровых вершшкау-пастухоу Асаланда 3Íxotkímí спакусам1 
“яванскай” цыв1л1зацы1. Менавгга у тэты прамежах часу, дзесыц з 600 па 
450 гг. да н. э., вщавочна адбылася згаданая Сноры Стурлусанам вайна пам1ж

г
Ванаш i AcaMi: “Odinn fó r  meó her á hendr Vgnum, en peir uróu vel vid ok vgróu 
land sitt, ok hgfdu ymsir sigr; herjudu hvárir land annarra ok gerdu skada. En er pat 
leiddisk hvárum tveggjum, lggdu peir milli sín swttarstefnu ok gerdu frid  ok seldusk 
gíslar < ...> ”1 [2, c. 5].

Тут, канешне, шяк нельга пагадзщца з клас1чным1 меркаваншиш адносна 
таго, што тэты вобраз адлюстравау гшатэтычны канфлшт пам1ж “míphbimí” 
е)фапейск1м1 земляробам1 Бронзавага веку i ваяушчым1 прыхаднямЬ 
шдаеуарпейцамц прыналежным1 да “культуры баявых сякер”, або канкурэнцыю 
пам1ж розным1 функцыянальным1 групам1 боствау унутры адной 
скандынаускай м1фалапчнай с1стэмы [7, с. 53]. Наадварот, вайна пам1ж Ванам1 i 
Асам1 з ’яулялася, хутчэй за усё, рэальным, хоць i вельм1 лакальным, вайсковым 
канфлжтам, 1нсп1раваным кансерватыунай часткай сшдскага грамадства у 
мэтах абмежавання цывш1зацыйнага уплыву “яванау” на старыя цноты 
вайсковай дэмакратьп. Не м1рны гандаль шшаземцау з вузюм колам 
кампрадорау, а татальная рабаушчая вайна са “справядл1вым” падзелам 
“законнай” здабычы была яе щэалам, i сшды / Асы ¡мкнулюя спачатку 
рэал1заваць звыклую для сябе схему у новых варунках.

Археалапчныя даныя сведчаць пра постоянную войсковую
пагрозу, якую адчувалХ элтсшя апойкп < ...> ” еурапейскага узбярэжжа Баспора 
на пачатковым этапе свайго шнавання. Рэштю пажарышчау на paHHix 
“явансюх” naceninraax трывала стасуюцца з трыма асноуньпш датами 
сярэдзша VI ст. да н. э., канец VI ст. да н. э., а таксама канец першай чвэрщ 
V ст. да н. э. Апошняя дата пры гэтым звычайна звязваецца са сюфскай 
экспаншяй супраць грэкау i сшдау, другая — “< ...>  з wipcidcKmi вайсковьгмг 
ebinpaeoMi да пауночнага узбярэжжа Понта < ...> ” у межах кампани цара 
Дарыя супраць сюфау, а вось першая звычайна шяк не атрыбутуецца [71, 
с. 190-191]. Сляды пажарышча, храналапчна аднесеныя да сярэдзшы 
V Ict. дан. э., фпссуюцца толью у Пантыкапе1, галоунаи тнш скаи апойкп на 
Баспоры, i бл^жэйтттьтм да яго MipMeKÍi, што сведчыць аб досыць абмежаваных 
маштабах ÍHBa3Íi невядомага ворага на баспорсюя калонп iaHiñcKix грэкау, але 
шкода, нанесеная абодвум гэтым пасел1шчам, з ’яуляецца вельм1 значнай, што, у 1

1 <Одзш пайшоу вайной супраць Ванау, але яны не 6buii заспетыя знянацку i абарашпп сваю 
зямлю, i дзеля вялпеай перамоп яны змагалюя i наносил адзш аднаму шкоду. Але кал1 ím тэта 
надакучыла, яны спынш гэтую справу, i заключьпл Mip, i абмянялюя заложшкаш < . . . » .
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сваю чаргу, шюструе сур’ёзнасць намерау агрэсара. Так, толью таушчыня 
гарэлага пласта пры раскопках археалапчных аб’ектау перабольшвала 1 м, i, 

па усгм, першы будаутчы перыяд на дадзенай тэрыторъп верхняга 
плато Пантыкапейскай апойки завяршыуся мощным пожарам, ят папярэдне 
адносщща да сярэдзты У 1ст .дан .э.” [71, с. 184]. Тэты “мощны пожар”, 
вщавочна, i з ’яуляецца матэрыяльнай адзнакай легендарнай вайны пам1ж 
Ванам1 i Асами

Перамогу у гэтай вайне, як тэта Hi дз1уна, святкавал1 “зшралюбныя”
г

земляробы Ваны (Volusp. 28): “Fleygdi Odinn / /  ok i fo lk  um skaut, / /  pat var enn 
folkvig / /  fyrst i heimi; / /  brotinn var bordvegr / /  borgar asa, / /  knattu vanir vigska / /  
vqUu sporna”1 [53, c. 8]. Пры гэтым персашфшавала канчатковае паражэнне 
ваяушчых Асау метафара зруйнавання Ванам1 ix “борта” (borgar asa). У 
старажытнаюландскай мове лексема borg (-ar, -if) мае семантыку ‘невялш 
пагорак; крэпасць, умацаванне, замак; умацаваны горад, горад’ (англ. a small 
domeshaped hill; stronghold, fortification, castle; fortified town, city) [19, c. 63]. 
Гэтае семантычнае поле, натуральна, вельм1 десна пераплятаецца з адпаведным 
семантычным полем лексемы gardr (-s, -ar) ‘плот, сцяна; замкнёная прастора, 
двор; дом, жытло; крэпасць, замак’ (англ. fence, wall; enclosed space, yard; 
house, dwelling; stronghold, castle) [19 c. 161]. Таму узшкае пытанне аб 
карэктнасщ атаяснення ужытага у “Voluspa” выразу “< ...>  borgar asa < ...> ” 
(‘крэпасць Асау’) з гшатэтычным кантэкстуальным сшошмам ligardrar asa”

г

(‘крэпасць Асау’), альбо Asgardr (‘Асгард’). Магчыма, падобная сувязь i icHye, 
але наурад щ яна з ’яуляецца важкай падставай для нейюх высноу 
еугемерычнага кшталту аб рэальным зруйнаванш нейкага вайскова-палпычнага 
цэнтра сшдау / Асау у час ix гшатэтычнага канфлшту з “яванамР’. “ Voluspa’’ — 
складаны вершаваны твор са спецыф1чнай апакалштычнай прагматыкай, 
сэнсаутварэнне у яюм функцыянуе па CBaix адметных законах, i у гэтых 
стасунках “Ynglinga saga” Сноры Стурлусана, адмыслова створаная у якасщ 
пстарычнай крынщы, з ’яуляецца болын важюм сведчаннем. Сноры Стурлусан, 
у сваю чаргу, шяк не згадвае пра разбурэнне Асгарда у час вайны, зауважаючы 
толью, што варагуючыя баю “< ...>  змагалшя i наносш адзт аднаму шкоду” 
(“< ...>  herjudu hvarir landannarra okgerdu skada”) [2, c. 5].

Асгард на^фад pi мог быць зруйнаваны у час вайны пам1ж Ванам1 i AcaMi, 
бо у той перыяд шяюх сшдсюх nacenininay на Тамансюм паувостраве не 
юнавала увогуле [72, с. 118-119]. Яго, хутчэй за усё, можна атаясшць з горадам 
Лабрыс (Сям1братняе гарадз1шча) — неаспрэчнай сталщай сшдскай дзяржавы 
[70, с. 226] — заснаваным не раней за самы пачатак V ст. да н. э. [73, с. 153] на 
усходшм беразе Танаквюла / Баспора Сшдскага, на той час судаходнага [70, 
с. 257-258]. MeHaeiTa гэты горад зраб1уся “< ...>  адзтай кропкай прыщягнення 1

1 <Одзш кшуу // у  войска кап’ё, // было гэта у вайну // першую у свеце; // абрынулгся муры // 
крэпасщ Асау, // Ваны у 6iTBe // ворагау перамагал1>
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стдскай знащ, асабл1ва на раннт  этапе1" [70, с. 237], вщавочнай адзнакай чаго 
стам пахавальныя курганы сшдсюх цароу 1 арыстакратау, вядомыя як 
Сям1братшя курганы, з раскошным швентаром; 1 тэта сярод шшага абумовша 
“< ...>  у  далейшым асобую ролю Лабрыса як у  фарм1равант у  Стдыцы 
элементау дзяржаунасщ ранняга тыпу, так г у  падзеях вайскова-палтычнага 
характару"" [72, с. 124].

Так, Лабрыс сапрауды стау сакральным цэнтрам для сшдсюх элгг, [ у  
гэтай якасщ ён у мнопм адпавядае той рол1, якую адыгрывау Асгард у 
нардычным сакруме. Сама назва горада рэканструявана на падставе выпадковай 
знаходю на Сям1братшм гарадзшчы каменнага пастамента з вершаваным 
прысвячэннем ад !мя баспорскага цара Ляукона1, у яюм згадваецца “< ...>  
уладар гэтага горада лабрыцян < ...> ” (“< ...>  щаде жоХесод реёеоуп АаРртсор 
< ...> ”) [74, с. 145]. Тым не менш шчога не перашкаджае дапусцщь, што у 
нардычнай традыцьп замест намшальнай назвы горада выкарыстоувауся 
рытуальны перыфраз альбо паэтычны кеншг, дзе “крэпасць Асау” / Асгард — 
Лабрыс.

У таюх варунках асабл1вую щкавасць yяÿляe яшчэ адна супольнасць, 
лакал1заваная некалью пазней на азшцюм беразе Баспора. Яе згадвае Страбон, 
кал! перал1чвае HacenbHixaÿ гэтага рэпёна (Strabo XI. II. 11): “raw Maiœrœv ô ’ 
eioiv avroi те oi Ihvëoï каг Aavëâpioi каг Toperai каг Аурог кал Apprjxoi, en ôè 
Таржцгед ’OfiiôiaKrjvoi ZirraKrjvoi Aômcoi, aXkoi жХеюод: rovrcov ô ’ eioï каг oi 
Âanovpyiavoi peraÇv (fravayopeiaç oijcovvreç Kai Topyimaç èv nevraKoaioiq araôioiç 
< ...> ”1 [58, c. 695]. У гэтым cnice плямёна}^ Географ адначасова згадвае i ciHflaÿ 
(Ewôoi), i acnyp^H aÿ (Atmovpyiavoï), хоць арэал апошшх “< ...>  icnye 
прыкладна y  тых жа межах, што i Стдыка: пам1ж Фанагорыяй i ГаргШяй 
< ...> ” [72 с. 119]. Далей Страбон досыць няуцямна }^дакладняе (Strabo 
XII. III. 29): “< ...>  Acrnovpyiavoïg KaXovpévoiç rœv жерг rrjv ZivëiKr/v ftapfiapcov 
< . .> ”2 [58, c. 780]. Натуральна, што такое супадзенне apэaлaÿ, а таксама 
З^кыванне выразу “так званыя аспург1яны"" (Awovffliavoïç KaXovpévoiç) 
спарадзЫ шэраг версш адносна прыроды гэтага соцыуму. Так, “ix лгчацъ альбо 
племенем меота-сармацкжа щ тшага паходжання <...>, альбо вайсковай 
дружынай <. . .>, альбо групай pi партыяй палтычных прыхшъшкау Аспурга, 
гмя якога лягло у  аснову назвы < ...> ” [75, с. 65].

У археалапчным вымярэнш арэал “аспургшнау"" — цяжка^теброеных 
BepmHiKaÿ з мячам! i коп’ям! — перш за ÿcë марюруецца чалавечым! 
пахаванням! з коныш, а таксама асобным! kohckîmî пахаванням!, прычым 1

1 <Да лк у меотау належаць caMi сщды, дандарьн, тарэаты, агры, apaxi, а таксама тарпеты, 
абадыякены, с1такены, досш i некаторыя шшыя: да ix лису належаць аспурпяны, што жывуць на 
прасторы ÿ 500 стадый пам1ж Фанагорыяй i Гаргнпяй < . . . » .

Аспурпане -  варвары, што жывуць каля Сшдыи < . . . » .
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палеанталапчныя даследаванш касцявых nap3iHTKaÿ пахаваных людзей “< ...>  
выявт яуныя тдыкатары мехатчнага стрэсу, звязаныя з верхавой яздой” [76, 
с. 273]. Акрамя таго, сярод пахаваных таюм чынам сЪспург1янау’'’ 
прысутшчаюць не толью парэштю мужчын, але таксама i парэштю жанчын, i 
нават дзяцей, i з гэтага вышкае, што “< ...>  сумесна з конъм1 у  neKponcrni < ...>  
хавалг не прадстауткоу якогасъщ саслоуя, напрыклад, конных вошау- 
дружынткау <...>, але членау пэунай этнасацыялънай групы (племет, 
сегмента племет?), што уключала у  сябе, акрамя мужчын, таксама i жанчын 
i дзяцей” [76, с. 278]. У таюх варунках конь з ’яупя^гся агульнаплемянным 
татэмам “аспургшнау”, яю BbiKOHBaÿ функцьн як агульнага першапродка 
“людзей-коней”, так i медыятара пам1ж светам жывых i светам памерлых.

"А с^)гЫ ны ” был1 ÿ36poeHbi на сармацю манер, што стала адной з 
прычын ix ipaHCKafi атрыбуцьн. Разам з тым пахавальны абрад, звязаны з гэтым1 
вершшкамц 6biÿ хуш. не сармацю, бо “< ...> уласна сарматам звычай подобных 
kohckîx пахаванняу быу чужасны” [76, с. 273], i, акрамя таго, на вызначаным 
Страбонам арэале рассялення “аспург1янау>” (каля 88 км узбярэжжа) не 
выяÿлeнa “< ...>  пакулъ тводнага сармацкага паводле абраду могшьтка” [77, 
с. 81]. Увогуле, як ужо адзначалася, Страбон размяшча}^ “аспург1янау” 
непасрэдна на племянной тэрыторьй ciHflaÿ, якую тыя засялял1 па меншай меры 
у VI-II стст. да н. э. Таму у гэтых варунках, як даводзщь Аляксандр 
MacneHHÎKaÿ, магчымыя два варыянты: альбо “аспург1янъГ / сарматы часткова 
выцеснш ciHflaÿ (часткова аамшявалюя з îmî), альбо яны бьш  часткай уласна 
ciHflaÿ. Прытым “першае меркаванне агульнапрызнанае, а другое — т кш  не 
разглядалася. Мгж тым доказау таго, што аспурггяны — сарматы, за 
выключэннем гранамоунасщ саманазеы, няма” [77, с. 81].

Сапрауды, сацыёшм “ас^фгшны” (Attovpyiavoï) выводзщца звычайна з 
ipaHCKafi MoÿHafi стыхи, дзе ён л1чыцца плёнам “< ...>  ipancKaza «aspa» — 
«конь» i вытворнага ад яго «aspabara» — «контк, верштк» 
(старажытнаперЫдскае asabari, пехлев1 asobar, новапярЫдскае aswar, suwar, 
Ырыйскае aspüraM) да якога далучаецца ipaHCKi суфшс -у, -vy, -ovy, -ovk,
-ак, -iK, -iy, -oüx [75 с. 67]. М1ж тым падобная этымалопя не з’я)шяецца 
адзшамагчымай i, як падаецца, не з ’яуляецца самай верагоднай. У гэтых 
дачыненнях больш прымальным1 бачацца шдаарыйсюя мо)шыя паралелц 
звязаныя з лексемай pura ‘крэпасць, замак, умацаваны горад; горад, месца, дзе 
вялЫя будыню ахшены рвом’ (англ. fortress, castle, fortified town; a town, city, a 
place containing large buildings surrounded by a ditch) [45, c. 583]. Трэба адразу 
адзначыць, што элемент pura велыш прадукть^на выкapыcтoÿвaÿcя, 
напрыклад, у санскрыце для угварэння рознага роду acTbiëHÎMaÿ: Âsà-pura, 
Vana-pura — назвы рэальных rapafloÿ [45 с. 133, 174]; Gandharva-pura — 
фантастичны горад на нябёсах [45, с. 282]; Amara-pura — жыллё несмяротных, 
рай [45, с. 38]. Дэрыватам ад лексемы pura  ‘горад’, у сваю чаргу, з ’я^шяецца
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лексема puraukas ‘насельшк горада’ (англ. inhabitant o f  a town) [45, с. 584]. Тэта 
дае падставы дапусцщь, што сацыён!м “аспург1яны” (Aajrovpyiavoi) з ’яуляецца 
элш1заваным варыянтам пэунага пракрыцкага дэматыкона, роднаснага 
санскрыцкаму As-puraukas ‘насельшк крэпасщ / горада Асау’ = ‘насельшк 
Асгарда, асгардзец’.

У семантычнае поле лексемы puraukas, акрамя таго, уваходзщь таксама 
адмысловы элемент ‘насельшк Трыпуры’ (англ. inhabitant o f  Tri-pura) [45, 
с. 584], дзе Трыпура — нябесны трайны горад, зроблены з жалеза, срэбра i 
золата i населены acypaMi. Насельшю горада, асуры, — група багоу у 1нду1зме, 
этымалопя назвы яюх звязана з праявам1 вггальнай сшы [45 с. 106] i 
дамшавання, што распаусюджваецца таксама i на м1фошм Асы [78 с. 4]. Таму у 
вын1ку AaTrovpyiavoi = Aspuraukas = ‘н асельн т горада людзей, надзеленых 
жыццёвай сшай / уладай = ‘насельшю Асгарда’.

Так, аспурпяны, хутчэй за усё, сапрауды належал1 да пэ^гаай этна- 
сацыяльнай групы сшдскага генезюу, якая, магчыма, мела нейкае падабенства з 
адносна ¿заляванай вайсковай кастай i лакал1завалася першапачаткова у 
Лабрысе / Асгардзе як адзшай умацаванай ьфопцы у Сшдыцы1. Храналапчная 
мяжа пачатку дзеяння “аспург1янау” тычыцца канца I ст. да н. э., бо непасрэдна 
звязваецца з пбеллю Палямона I у 8 г. да н. э. (Strabo XI. II. 11). Гэтая дата, у 
сваю чаргу, вельм1 добра карэлюе з дэградацыяй Баспора Сшдскага альбо 
Танаквкла, бо Лабрыс, што знаходз1уся на яго узбярэжжы, “< ...>  заставауся 
даступным для звязанага з пратокай судоходства як мт тум да мяжы н. э. ц1 
да некалът болъш ранняга часу” [72, с. 125]. Заняпад судаходства непазбежна 
абумов1у зн1кненне мытных плацяжоу i шшых транз1тных выгод i таму не мог 
не прывесщ i да заняпаду самога Лабрыса, бо “у  канцы I  ст. дан. э. <.. .> горад 
ужо ляжау у  развалтах” [73, с. 151]. Палггычная актьгазацыя “аспургЫнау’’ 
менав1та у тэты перыяд абумоулена, вщавочна, стратай iMi у вын1ку прычын 
аб’ектыунага кшталту звыклага месца у с1стэме гаспадарчых стасункау 
Сшдыкг

Роля аспурпянау у баспорсюм пал1тычным тэатры канца I ст. да н. э. не 
вызначаецца 1стотнай акрэсленасцю, але асно)шым кантэкстам гэтай anoxi 
з’яуляуся, канешне, рымсш экспанс1ян1зм, што выступау галоуным фактарам 
мясцовай нестабшьнасщ. Адз1ны пал1тычны акт, неаспрэчна прыналежны 
“а сп ур гы н ^”, заключаецца у забойстве iMi баспорскага цара Палямона! 
Савецкая пстарыяграф1я л1чыла гэтага манарха “< ...>  чалавекам абсолютна 
чужасным мясцовым палтычным традициям  < ...> ”, яю “< ...>  не мог мецъ 
атятх падстау даб1вацца захавання аутаномп Баспора альбо думацъ пра 
нейкш гарантыi яго незалежнасцг ад Рыма. На Баспоры ён выступав, такт  
чинам, у  poni агента рымскага урада. Таму энерг1чны супращу, оказаны

1 3 пачатку V ст. да н. э. у  Лабрысе юнавала фартыфкацыйная спэма, раунацэнным аналагам 
якой з ’яулялюя толый абарончыя збудаванш стал1чнага Пантыкапея [72, с. 117-118].
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Палямону < ...>  « баспорцамг», трэба расцэньваць як выступление, страванае 
супрацъ умяшання рымлян ва унутранае жыццё Баспора, што выбухнула пад 
сцягам мясцовай незстежнасцГ [79, с. 66]. Аспурпяны у  ташм ракурсе 
naÿcTaioijb як гарачыя прыхшыпю баспорскай патрыятычнай napTbii, што 
свядома i актыуна змагаюцца з рымскай экспаншяй, i падобнае бачанне 
праблемы — трэба адзначыць — досыць добра стасуецца з легендарнай 
храналогшй наратыву Сноры Стурлусана. Так, icлaндcкi м1фограф прама 
адзначае, што м1грацыя Acaÿ была непасрэдным следствам рымскага наступу,

г
якому яны не здoлeлi супрацьстаяць: “Í  pann tíma fóru Rùmverja-hçfôingjar vida 
um heiminn ok brutu undir sik aliar pjóóir, en margir hçfôingjar flyôu fyrir peim  
ófriói a f  sínum eignum; en fyrir pví, at Óóinn var forspár ok fjçlkunnigr, pá vissi 
hann, at hans afkvæmi mundi um norórhálfu heimsins byggva. Pá setti hann brœôr 
sína, Vé ok Víli, yfir Asgarô, en hann fó r  ok díar allir meô honum ok mikit mannfólk 
a n n a t [2, c. 6].

Як бы там hí было, але забойства аспурпянам1 Палямона1, узурпатара 
пасаду баспорскага цара Асандра, дало магчымасць атрымаць царскую 
годнасць Аспургу, што npbixofl3iÿca Асандру сынам. Сам1 1мёны Асандра i 
Аспурга сведчаць пра непары)шую сувязь гэтых MaHapxaÿ з аспурпянамц таму 
натуральна, што на першы план у канфлшце гэтай этнасацыяльнай трупы з 
Палямонам I вылучалася зус1м не нейкая абстрактная канфрантацыя з Рымам, а 
жорсткая }^нутрыпал1тычная барацьба розных мясцовых icnaHaÿ за дамшаванне 
на Баспоры. Таму няма Hinora fl3iÿHara, што Аспург, cTaÿnibi баспорсюм царом, 
пачынае аф1цынна называць сябе Баа 1̂ со AaTtoupyoç, фт^орсороно  ̂<. . .> ’ СЩар 
Аспург, сябар рымлянау < ...> ” [80, с. 268]. Такое лав1раванне, трэба 
падкрэслщь, непазбежнае у  тых умовах, працягвалася досыць floÿra i нават 
прынесла пэуны плен, бо Баспорская эканомша ÿ часы цара Аспурга 
вызначалася inraHciÿHbiM ростам. Адначасова з гэтым на працягу I—II ст. н. э. 
працягваюць фжсавацца i спець^чны я пахавальныя homhíkí аспурпянау [76, 
с. 278], што сведчыць пра захаванне гэтай супольнасщ як этнасацыяльнай рэали 
на аз1яцюм беразе Баспора. Урэшце, яны, магчыма, аам1лявалкя, магчыма, 
м1грыравалал1 на noÿHan, але м1грацыя групы пад правадырствам Одзша 
адбылася, верагодна, значна раней, што вышкае з лакал1зацьн у  прасторава- 
часавым кантынууме нардычнага м1фа таюх падзей i noKycaÿ, як смерць 
Бальдра, Вальхала, Рагнарок.

***
Таюм чынам, ёсць падставы сцвярджаць, што езггемерычныя падыходы да 

штэрпрэтацьп скандынаускага м1фалапчнага сюжэта пра паходжанне Асау на 1

1 <У той час рымсюя правадыры inuri па ÿciM свеце, зшшчаючы ÿce народы, i мнопя уладары 
ÿipncani ад ix наступу; але Одзш 6biÿ вешчуном i чарадзеем i таму ведау, што яго насенне узрасце ÿ 
пауночнай частцы свету. Ён nacTaeiÿ ceaix 6paroÿ, Be i Bmi, на Асгард, а сам nainnoÿ прэч, i ÿce дьй з 
ím, i шмат шшага народу>.
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чале з Одзшам з Азп дэманструюць пэуную прадуктыунасць. Гэты сюжэт, 
прыведзены Сноры Стурлусанам, складаецца з дзвюх частак. Паводле першай з 
IX, адлюстраванай у пралогу да “Snorra-Eddd”, прарадз1май нардычных Асау 
з’яуляюцца спачатку Троя, а потым Фраюя, адкуль Одзш урэшце прыводзщь 
сва1х паслядоушкау да вусця Танака. Другая частка наратыва адлюстравана, 
уласна, у ííYnglmga saga>,. Паводле яе зместу, Асы пасяляюцца ля вусця раю 
Танак, што упадае у Чорнае мора, прычым, яны жывуць у Азп на усход ад 
Танака, дзе 1 знаходзщца Асгард, а земл1 у Еуропе на захад ад яго насяляюцца 
Ванамц з яюм1 Асы спачатку ваююць, а потым падтрьгшпваюць партнёрсюя 
стасуню, пакуль разам з Одзшам не сыходзяць на поунач Езфюпы, ратуючыся 
ад рымскай экспанси.

Ранейшыя прыклады еугемерычнай штэрпрэтацьй генеалапчнага 
наратыва нардычных Асау грунтавалкя звычайна на спробах лакал1зацьп 
Асгарда у раёне сучаснай дэльты раю Дон пры яе упадзенш у Азоускае мора, 
што не давала пераканальных вын1кау. Так, два рэчышчы Дона — Мёртвы 
Данец [ Стары Д он— з пасел1шчам1 Тана 1 Азоу мус1л1 добра стасавацца з 
легендарнай экспаз1цыяй Сноры Стурлусана, паводле якой Ваны 1 Асы жьип у 
дэльце старажытнага Тана1са, падзеленага на два асноуныя рэчышчы — 
Ванаквкл [ Танакв1сл. М1ж тым галоуная праблема заключалася у тым, што 
рачное вусце, ашсанае скандынаусюм м1фографам, звязвала Танак не з 
Азоусюм морам, як зараз, а з Чорным, I мус1ла мець да таго ж мерыдыянальную 
арыентацыю.

Анал1з антычных п1сьмовых крын1ц дае падставы меркаваць, што 
старажытная Меатыда займала значна меншую плошчу за сучасную акваторыю 
Азоускага мора, таму з Понтам Эуксшсюм яна злучалася не непасрэдна у раёне 
Баспора Клмерыйскага, а праз досыць доугае рачное рэчышча, якое сучасн1ю 
л1чыл1 працягам рэчышча Тана1са. Пры гэтым вусце таго дауняга Тана1са 
складала адзшае цэлае з Баспорам К1мерыйск1м, вядомым зараз як Керчанская 
пратока.

Даныя сучасных даследаванняу выкапнёвай фауны пацвярджаюць тэта \ 
сведчаць, ^ то  у ^ ^ ^ ^ й  ^^^№ 1насщ рэальнае вусце Танака / Дона
разам з вусцем Гш анка / Кубаш утварал1 тагачасны Баспор К1мерыйсю — 
пратоку, арыентаваную з поуначы на поудзень, якая у адпаведнасц1 з 
геаграф1чным1 уяуленням1 Антычнасщ падзяляла м1ж сабой Еуропу \ Аз1ю. 
Палеа-Тамансю арх1пелаг быу утвораны адной вял1кай { дзвюма малым! 
выспам1, яюя на усходзе аддзялялкя ад аз1яцкай частю мацерыка пратокай з 
марской вадой Кубансю ^ .б о  Баспор С1ндсю), што кнавала з эпох1
Бронзавага веку да перыяду позняй Антычнасц1, пакуль урэшце не была 
занесена глеем. Тым самым Баспор Кзмерыйсю, з’яуляючыся адначасова 
вусцем Тана1са, меу два асобныя, з ж>уначы на поудзень,
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рэчышчы, я ш  лёгка атаясняюцца з заходшм Ванаквюлам (уласна Баспор 
Юмерыйсю) i усходшм Танаквюлам (Баспор Кубансю альбо Баспор Сшдсю).

Заходш бераг Баспора Юмерыйскага (Ванаквюла) быу утвораны 
Керчансюм паувостравам, яю з сярэдзшы I тыс. да н. э. быу калашзаваны 
iaHÍiícKÍMÍ грэкаш, i тэта дае падставы меркаваць, што менавгга яны бьип 
вядомы нардычнай традыцьп як Ваны. Такая форма м1фошма стала, верагодна, 
вышкам скандынаускага скажэння экзаэтношма “явана” (yavana) Ч атец’, яю 
меу, вщавочна, шдаарыйсю генез, што азначае досыць шчыльны кантакт 
баспорсюх ¡аншцау з пэунай рэлжтавай групай шдаарыяу. Гэтыя шдаарьп 
размаулял1 на нейюм прыпантыйсюм пракрыце, падобным, магчыма, на 
мгганшскую арыйскую мову, i ix, вщавочна, можна атаяснщь з меотамп

Усходш бераг Баспора Кубанскага (Танаквюла), у сваю чаргу, насялял1 не 
меоты, а сшды. Этнагенез гэтай групы вщавочна з’яуляецца вышкам 
узаемадзеяння у самым канцы VII ст. да н. э. шдаарыйскага меотскага 
субстрату са “сюфощным” суперстратам, яю быу прадстаулены ваяушчым1 
качавым1 вершшкам1 няпэунага паходжання, што у свой час caMi зведал1 
досыць моцны ipaHCKi культурны угшыу. Пад “сюфощнасцю” пры гэтым 
разумеецца набор досыць ушверсальных для VII ст. да н. э. матэрыяльных 
маркерау, звязаных перш за усё з канструктыуным1 асабл1васцям1 узбраення i 
паходнага рыштунку стэпавай мшггарыь

Сшды, аснову эк ан о м т  яюх складала адгонная жывёлагадоуля, доуга 
захоувал1 родаплемянныя рысы i мелц верагодна, у якасщ сталщы адзшы 
умацаваны горад на тэрыторьп Сшдыю — Лабрыс, заснаваны у пачатку V ст. 
да н. э., яю, хутчэй за усё, можна атаяснщь з легендарным Асгардам. Дзесьщ к 
канцу I ст. да н. э., Kani Лабрыс / Асгард прыйшоу у заняпад з-за дэградацьп 
навшацыйнага патэнцыялу Баспора Кубанскага / Танаквюла, з кола сшдау 
вылучылася асобная этнасацыяльная група, вядомая як аспурпяны, што уяулял1 
сабой вернпикау, узброеных на сармацю манер, з адметным пахавальным 
абрадам, яю, у сваю чаргу, сарматам уласщвы не быу. 1х сацыёшм Acrnovpyiavoi 
з ’яуляецца элш!заваным варыянтам пэунага пракрыцкага сацыёшма, 
роднаснага санскрыцкаму As-puraukas ‘насельннс крэпасщ / горада Асау’ = 
‘населыик Асгарда, асгардзец’.

3 берагоу Баспора Юмерыйскага гэтая група зшкае дзесьщ у II ст. н. э., 
што можа сведчыць як пра яе магчымую мшрацыю, так i пра ашмшяцыю 
шшым1 мясцовым1 плямёнамг Тым не менш пауночная м1грацыя, звязаная з 
Одзшам, адбылася, хутчэй за усё, значна раней, i удакладнщь яе прыкладны час 
павшны далейшыя даследаванш, звязаныя з лакал1зацыяй таюх падзей i 
локусау, як смерць Бальдра, Вальхала, Рагнарок. Акрамя таго, патрабуе 
далейшага анал1зу “траянская” частка генеалапчнага падання нардычных Асау, 
i у тым л1ку роля фраюйскага дыскурсу у этнагенезе гэтай супольнасщ, асабл1ва
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паказальная ÿ кантэксце фракшскага анамастыкону 6acnopcKix papoÿ, яю 
дагэтуль не aTpbiMaÿ належнага вытлумачэння.
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Asgard: geographical location and ethnic attribution
Based on the euchemeric analysis o f medieval mythological sources in the context o f 

the paleolandscape situation at the northern Black Sea coast and the mid-millennium BC 
the article concludes that the reality o f cross-cultural contact o f two different ethno-political 
groups -  Sindh and Ionian Greeks, known in the Norse tradition as the Æsir and the Vanir. 
Such contact is localized on the shores o f the The Chimerian Bosporus and connected with 
the process o f Ionian colonization o f this area and the future Bosporus Kingdom uprising.

It is argued that the role o f myth as an effective means o f history understanding 
remains extremely undervalued until now, and the view o f the euchemeric approaches 
productivity to the interpretation o f mythological subjects traditionally is noted i f  not with 
the scientific scorn, but the condescending skepticism from the most researchers. 
Meanwhile, the myth, per se, in an archaic society is the obvious result o f the history 
sacralization as one o f its main functions -  zealous fixation and translation o f objective 
information about the Beginning o f a tradition, embodied primarily in the genealogical 
narratives, whose role in militaristic society with patrilineal system o f political power 
inheritance has the invaluable importance. Such information, definitely, has all sorts o f epic 
aberrations caused primarily genre specificity o f artistic forms o f manifestation and 
existence o f this kind o f stories. Therefore, the main task for the myth scientific deciphering
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is correct delimitation o f objective historical invoices from all sorts o f rhetorical figures 
and other emotionally-shaped structures connected with the mythopoetic way o f thinking.
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СПЕЦИФ1КА ВИКОРИСТАННЯ 
АРХ1ВНИХ ДЖЕРЕЛ 

СУЧАСНИМИ КУЛЬТУРОЛОГАМИ

У цш cmammi проаналповано специфику використання apxienux джерел су- 
часними культурологами i мистецтвознавцями. Дослгджено спшъне i eidMinne в ар- 
xienux першоджерелах (рукописах i машинописах) та у  редагоеаних (т. зв. лтера- 
турно опрацьованых) мемуарах; розглянуто проблематику фактологгчних помилок як 
важливого аспекту використання першоджерел; проаналЬовано eidMinocmi в apxie- 
них i друкованих спогадах дЫчгв укратськог культуры.

Актуальшсть цього дослщження зумовлена потребою розширенням та по- 
глибленням нових методик та шдход1в до науково-дослщно'1 роботи сучасними 
укра'шськими дослщниками у Bcix сферах i напрямках науки та мистецтва.

Незважаючи на науков1 розвщки В. Горпенка [1], Т. Дерев’янко [2], 
I. Зубавшо!' [3], М. Казьмирчук [4], Т. Кохана [5], С. Марченка [6], О. Безручка 
[7; 8], можна констатувати, що сучасними укра'шськими кшознавцями ще не 
достатньо прщцляеться увага методолоп\' наукових дослщжень.

Радянсью мистецтвознавщ у cboix наукових дослщженнях користувалися 
здебшыного надрукованими джерелами. В значно меншому обсяз1 зверталися 
до арх1вних джерел, насамперед i3-3a складнонцв i3 доступом до деяких apxieiB 
i фощцв. Пюля розвалу Радянського Союзу почали вщкриватися засекречен! 
вщцши i фонди, а почасти й ц ш  арх1ви. Це привело до пщвищення iHTepecy до
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