
   ТАЄМНИЦЯ ЦАРЯ ІНЕСМЕЯ                      Володимир Прилипко

                                                “Дика” експедиція
   Щоб встановити точний час Порозької археологічної епопеї, я звернувся до книги 
наказів по Вінницькому краєзнавчому музею за осінь 1984 року: “Відрядити наукового 
працівника сектора археології Вінницького краєзнавчого музею т. Прилипка В.П. в 
Ямпільський район на археологічні розкопки з 10 по 25 жовтня ц.р.”
   Незвичність вже була в самій даті відрядження. О такій порі всі мої добрі колеги, як 
кажуть, вже й забули запах польових багать і напружене археологічне літо, а тут 
доведеться все тільки починати. Завідуючий відділом охорони пам’яток Б.І.Лобай доручив 
мені дві справи: зробити відразу археологічну розвідку Порозької зрошувальної системи і 
розпочати дослідження “хоча б одного кургану”, щоб не “зірвати” договір і використати 
частину коштів, виділених нам меліораторами на археологічні розкопки в зоні зрошення.
   На дослідження напівзнищеного оранкою кургану при сприятливих обставинах потрібно
в середньому 10 – 12 днів. Прдністровська археологічна зона була вже трохи відома. Кілька
дослідженних пам’яток дали певний матеріал про побут та культовий обряд 
кочовихсплемен епохи ранньої бронзи кінця ІІІ – го – початку ІІ тисячоліття до н.е. 
Йшлося про так званих “носіїв ямної культури”.
   Поховання ямників майже безінвентарні, тобто тут дуже мало супроводжуючих 
обрядових речей, пошук поховальних споруд не дуже складний.
   А от щодо кількості працівників експедиція була поки що, м’яко кажучи, “дикувата” – я,
шофер та бульдозерист. Так утрьох і почали ми отой свій дивовижний осінній польовий 
сезон.
   Наступного дня довелось мені звернутися до районного керівництва про допомогу.
   Прийшло п’ятеро хлопяків – і почали ми зачищати брову кургану, щоб визначити 
архітектуру насипу та по різниці грунту вловити впускні (тобто здійснені пізніше) 
поховання. Розповідаю хлопцям, як потрібно шукати характерні плями на рівні давньої 
поверхні, де повинні починатись поховальні споруди.
   В суботу, 19 жовтня, прилетів “начальник дядя Боря”, - як називали колегу мої малі 
помічники. Камера поховання була вже відкрита. В ній у скороченному вигляді 
(положення плоду в материнській утробі) – так за звичаєм ховали древніх, - густо 
посипаний червоною вохрою (теж обряд) лежав кістяк.

- Ще один ямник, милості просимо, - зітхнув, мій керівник.
  Його тема – скіфський світ і мені було зрозуміле розчарування колеги, але ми 
експедиція рятувальна і нам не вибирати, що за пам’ятка зникне під траншеєю 
меліоративного водогону – досліджувати треба будь–яку, і, будь-ласка, професійно.
    Була неділя. Накрапав нудний осінній дощ, у цьому мокрому мороці я ледве встиг 
“начорно” зафотографувати знайдене. Ми відійшли на кілька хвилин і ...поховання не 
стало.
   Упіймав двох малих варварів, які витанцьовували по скелету і за мить перетворили 
останки древньої п’ятитисячолітньої людини на порох. Я їх зловив, що з того – повного 
комплекту документів про досліджену археологічну пам’ятку, крім щоденникових 
записів і польових малюнків, в нас вже не було.
   На тринадцятому році роботи в різних експедиціях – вперше така халепа. Єдина надія 
на фотонегатив – лиш би щось там вийшло... Для проявлення моєї пробної плівки 
фотокору Ямпільської районної газети (щоб дістати спецхімікати) було потрібно кілька 
днів.
   Зіпсована неділя закінчилася. Колега відлетів до Вінниці. Я в чеканні негативу, та 
зважаючи на добру погоду, продовжував археологічні розвідки.



                                                                  Саркофаг.
   Ще, про тепер уже знамените Порозьке поле. Місце за 300 метрів на південь від 
автодороги Ямпіль – Крижопіль, за два кілометри на північний схід від села Пороги.
   Підійшовши до підозрілого пагорбка впритул, я його згубив – настільки він був 
розораний. Знову відійшов, ліг на землю, примітив на самісенькому вершечку високий 
будяк – притьмом до нього, щоб хоч приблизно взнати, де то центр. Покрутивсь навколо, 
- нібито не природне підвищення, розбив бровки, махнув бульдозеристу – починай!
   Бульдозер легко ввійшов в насипний розораний грунт, через кілька заходів зупиняю 
машину. І знову якась неймовірна “археологічна ситуація”.
   Безсистемно накидане каміння, попіл. Якщо це кромлех (священе коло із каменю, що 
оточує древніх похованих), то чому він не на своєму місці? Якщо це давній попіл, то чому 
я витягую ще не згорілий напівзотлілий хмиз? А якщо це взагалі не курган? – шиється 
думка. А якщо... І не встиг я додумати, як на кінчику лопати бачу солідний шматок 
нашої найпоширенішої зеленої півлітрової пляшки. А це ж давня поверхня, де повинні 
бути тільки ...охо – хо...
   Бульдозерист Володя співчутливо дивиться на “археолога з Вінниці”.

                                                            25 Жовтня. 
   Ура! Негативи із першого розкопу в порядку. Погода сьогодні археологічна, що значить:
і сонце, і без вітру.
   Знімаю доугу половину “підозрілого” кургану. І тут, як кажуть, і пішло, і поїхало. 
Глибина – близько метра, - кам’яний заклад (ні , я ще не знаю, що це заклад, просто на 
давній поверхні правильна смуга із ніздрюватого каменю – пісковика, незвично білого на
рудій глині). Метрів за п’ять – плями тисячолітнього дерева – перша, друга, третя. Ще 
поряд – ого! Кулястий глек.
   Поставимо позначки і поки що ніяких розчисток!...
   Опівдні прийшло троє ентузіастів школярів із Ямполя. Серед них (тоді ще 
десятикласник) Михайло Потупчик. І от ми з ним розпочинаємо дослідження кам’яної 
смуги.
   Лопата за лопатою – і з’являється щось, наче викладена стінка. Акуратно викладена, 
та тільки з одного боку. У цієї стінки є “лице” . Десь там ... Де? Ніяк не можу знайти 
поховальної камери. Скрізь тверда материкова глина. Ледве повертаюсь через плече біля
цього камінного пам’ятника і знову нічого не розумію – адже повинна бути яма! Шукаю її
знизу від підошви кам’яної “стели”, так і є, лопата входить в землю як в масло. Трохи 
вище – теж, ще вище – знову материк. Це ж печера! Склеп! А за спиною в мене камінний 
заклад.
   Так, це була дійсно катакомба типу “метро” із похилим входом і вирівненим 
майданчиком, закладеним камінням, де знаходився він – саркофаг сарматського вождя. 
Тоді я ще не здогадувався на порозі якого відкриття ми стоїмо...

                                                     26 Жовтня 1984 року.
...До вечора по правому боці царської усипальниці  я заглибився настільки, що земляна 
катакомба почала загрожувати обвалом. І в цю мить – споконвічне археологічне, що 
кочує по всіх популярних виданнях у найрізноманітніших варіантах: “Лопата археолога 
ударилась об щось тверде!”. Твердим виявились дві прекрасні античні амфори.
   -Покуштуємо вина, хлопці, древнього! –жартую, - А душу свердлить одне: із своєю 
“дикою” експедицією у складі трьох школярів я вже нічого не встигну. Потрібно 
терміново телефонувати до Вінниці і викликати на допомогу колег.



...Музейна адміністрація, не підозрюючи, що трапиться через день, на мої настійливі 
прохання дозволила (аж на два вихідних) виїхати в поле (зав.відділом охорони пам’яток 
Б.І.Лобаю, завідуючій сектором археології музею В.Т.Загоруйко та науковому 
працівникові Ю.В.Сушкевичу – допомогти дослідити пам’ятник.
   Справа в тому, що сарматський вождь був квартирантом у древньому кургані, який ще 
до виникнення сарматських племен провисочив майже три тисячі літ...
   Потрібно було дослідити ще три поховання ямної культури, турбував малий кулястий 
глек в трьох метрах від головної катакомби – що приховується за цим?
   Зовсім ще не відоме центральне ямне поховання, а навкруги глуха осінь.
   І почалось...

                                                        27 Жовтня.
Прилетіли колеги, працювали стало легше, спокійніше. Я займався розчисткою 
катакомби. Раптом Валентина Загоруйко почала настійливо і німо, поглядом одним 
показувати мені: глянь, мовляв, що то діється з Борисом Лобаєм?..
   Він якраз розчищав місце біля малого глека. А “воно” нарешті блиснуло. В руці нашого
колеги, тремтячій від хвилювання, була сарматська золота підвіска.
   Зразу ж, спасибі керівництву району, прибула надійна військова охорона, з’явився  
вагончик з “буржуйкою”. Адміністрація музею відправила на допомогу науковців 
Марину Корчинську та Надію Іванець. (Із Києва з інституту археології “ на всіх парах” 
мчався науковий працівник Олександр Симоненко спеціаліст по сариатському періоду. 
Разом з ним приїхала Тамара Миколаївна Бабенко, завідуюча лабораторією камеральної 
обробки інституту, яка не дала зруйнуватись в польових умовах жодній дрідничці 
безцінного пам’ятника, та художники експедиції Віктор і Людмила Байраки. Настали 
незабутні напружені дні, кожен з них вартий окремої книги. Надаємо слово Віктору 
Байраку – нашому художнику, завгоспу і коменданту:

                                      Виклик був подібний до сигналу “SOS”!
   Віктор Байрак: -І ось ми на місці подій. Жалкуємо лише за одним –прогавили момент 
відкриття. Ми – це художники експедиції (фотоапарат на вміє знімати план, зафіксувати 
невловимі для нього деталі). Ми – це землекопи експедиції, тому що лопати ділимо на 
всіх порівну. А ще ми – подружжя. Відразу стало зрозуміло, що тут нам бути довго, 
потрібно обживатися і працювати. Виклик Володимира Прилипка був подібний сигналу 
“SOS“. І першим, хто показав нам поле, де знаходився курган, був пілот місцевої 
авіалінії, що робив розворот над місцем подій. Йому було вже відомо, що археологи 
“знайшли золото”...
   А курган підкидав все нові і нові сюрпризи. Крім двох, з’явилось ще чотири набагато 
древніших поховань, а “поспішати заборонено”. Та як тут не поспішати, коли з одного 
боку “це саме золото” лежить під відкритим небом (знахідки можна забрати після 
закінчення розчистки, замальовок і фотографування), а, з другого боку, неждано вдарив 
мороз, подув сильний північний вітер, а робота, яку доводилось виконувати, по-
справжньому стала ювелірною.
   І ось наша “команда” показала себе, я бсказав, з героїчного боку. Тендітна Валентина 
Загоруйко годинами не виходила із царської усипальниці, акуратно, по сантиметру 
відкриваючи мандрівника –царя, прикраси та зброя якого являли собою унікальну 
колекцію історичних цінностей. Валентині допомагав десятикласник Ямпільської 
середньої школи Михайло Потупчик, який примусив нас забути про сві юний вік 
зосередженою працею серйозної людини безтіні “ романтизму” хлоп’ячої хвалькуватості.



   Тамара Миколаївна Бабенко, реставратор, проводила в польових умовах складну 
роботу по врятуванню експонатів. Це було, дійсно, мистецтвао, коли рештки саркофагу, 
що розсипались від одного подиху, після обробки спецхімікатами, ми спокійно пакували 
в ящики.
   Я в один з моментів вловив себе на думці, що мені боляче дивитись на свою дружину. 
На морозі і вітрі голими руками потрібно було залити гіпсом і законсервувати майже 
повністю зруйнований меч і кинжал царя. Це і в теплі зробити не легко.
   Якщо на хвилинку уявити собі абстрактно вченого, то виникає образ людини 
кабінетної, яка “риється” в товстих фоліантах з дуже мудрими назвами і з дуже 
серйозним обличчям. Так і уявляйте собі, тільки не археолога...
   Товсті мудрі книги Олександр Симоненко (науковий працівник ІААН України) гортав 
просто неба на купі землі, викинутій розкопу. Адже курган в кабінет не перенесеш. Тут 
треба бачити все своїми очима – від особливостей стін поховальної камери, що можуть 
розповісти, якими знаряддями копали древні, до кольору землі і слідів ритуальних 
вогнищ. Та і надто “серйозними” археологи бути ніяк не можуть. Як би не було важко – 
гумор, іронія і, головне, самоіронія, на розкопках – невід’ємна частина їх побуту.
   Вистачає ж у людей сил! На багатогодинні вечірні наукові суперечки аж “до хрипоти”, і 
на випуск гумористичної польової газети “Придністровський сарматолог”, і на вічну 
лопату – неофіційний символ археолога, і навіть на велике, повне традиційних звичаїв 
свято завершення сезону, на якому спалюється дерев’яний ідол, (на якому учасник 
експедиції втикає в землю свою лопату) і на чию впаде обгоріле чудовисько – тому удача. 
Ідол впва на лопату Володимира Прилипка. Хочете вірте – хочете ні.

                          “І я побачив людину східного типу верхи на левові”
    Михайло Потупчик, лаборант експедиції: - Розчисткою царського поховання завідуюча
сектором археології музею Валентина Тихонівна Загоруйко і я займалися більше десяти 
днів – з 30 жовтня по 10 листопада.
   Вже було досліджена майже вся поховальна камера, знайдені дві чудових амфори, 
срібний кубок з дуже гарною ручкою у вигляді коня. Залишилося лише розчистити 
західну, найголовнішу частину катакомб, а це виявилося найважчим, тому що поховання 
було у дерев’яному саркофазі. Час  зберіг лише його передню і задню стінки, все інше – 
земля перемішана з шматками дерева.
   Ми поступово, сантиметр за сантиметром почали розчистку. З’явився череп 
похованого. Він був майже повністю розтрощений (деякі дослідники вважають 
деформацію черепа одним із ритуальних обрядів при похованні). І ось, нарешті, як 
мовлять, “блиснуло”, відкрилась золота гривна – ознака верховної влади вождя.
   Гривна знаходилась чомусь не на шиї вождя,  а поряд з головою , її було зроблено із 
витого золотого дроту у вигляді кола, яке замикалось двома головами золотих коней. Між
ними вплетений із ажурів золотої ниті сонячний знак. Увесь кістяк до пояса всипаний 
золотими пронизками, очевидно, ним прикрашався одяг вождя. Ці пронизки завдали нам
чималого клопоту, ми розтирали пальцями в порох кожну грудочку землі, щоб нічого не 
прогавити, адже найбільша із деталей була завдовжки 2 см, а найменші – 2-3мм, а всього 
їх було 193.
   Там ще знайдено і дві фібули – застібки царського плаща. На лівій руці похованого 
знаходився масивний литий золотий браслет, на правій золота пластина, що захищала 
руку від удару тятивою лука.
   На поясі ми знайшли прикраси царського паска. Серед них дві пряжки із зображенням 
грифонів, дві чудової ювелірної роботи пряжки портупейного пояса, де рельєфно 



зображено людину східного типу верхи на левові. Майстерно вимальований і вершник і 
лев кожною своєю рисочкою! Крім того, було знайдено кілька інших золотих оздоб 
нарядного і портупейного паска.
   Біля лівої ноги вождя знаходився кинжал, залишки лука, наконечники стріл і 
наконечник дротика (короткого списа для метання). Біля правої ноги лежав меч. Він був 
у шкіряних піхвах. Руків’я і перехрестя прикрашені двома золотими фігурками лева. На 
піхвах – накладки із золотих пластин, інкрустовані золотою пастою.
   В розчистці жіночого поховання ми з Валентиною Тихонівною брали теж участь. 
Розповім про те, що відкрилось моїм очам, коли поховання було повністю розчищене.
   В головах – невеличкий кулеподібний глек з високою шиєю і ручкою. Ліворуч – кругле 
срібне дзеркальце. Біля скронь жінки дві чудових золотих підвіски – описувати їх важко, 
краще один раз побачити. Весь кістяк до пояса всипаний золотими трубочками, 
квіточками, розетками, напівсферами. Все це були деталі шиття одягу. На пальцях обох 
рук – персні (до речі, на одному з них викарбуваний чоловічий профіль), а ноги нижче 
колін і ступні були всипані різнобарвним бісером.
   В ногах поховання знаходилась керамічна курильниця, необхідна для якогось обряду...

Доля переможеного – втеча від переслідування.
   Ми вислухали багатьох. Візьмемо на себе сміливість, спирпючись на матеріали 
розкопок та історичні повідомлення древніх авторів, створити невеличку історико – 
літературну реконструкцію драматичних подій майже двохтисячної давності, які 
розігралися на наших землях.
   За свідченням того ж римського Корнелія Таціта, в 69 році відбувалася одна з перших 
серйозних сутичок сарматів з римлянами.
   О.Симоненко датує поховання вождя 70-80рр. н.е.
   Якщо гинуть царі, а що це було так, то теж можна твердити з більшою чи меншою 
впевненістю (адже не братались фракійський кинжал та меч Інесмея, що опинився в 
руках фракійського офіцера), то це була сутичка не “місцевого значення”, а розгром, і 
розгром повний.
   За Тацітом, воювати пішки сармати не могли зовсім, коні в хляповиці падали і в’язли, і 
можна уявити як цю жахливу суміш людей і коней спокійно вирізали римські легіони. А 
далі доля переможеного – втеча від переслідування. І от тут, в районні сучасного Ямполя 
(в той час за картою Птолемея там знаходилось місто Клепідава), перейшовши водний 
рубіж і отримавши перепочинок від розгрому і погоні, переможені зайнялися таємними 
похоронами вождя.
   В чужому тисячолітньому кургані заздалегідь були підготовлені останній притулок 
царя і його дружини. Робилось усе це швидко, найбільш довіреними людьми.
   В умовний день вночі до кургану під’їхала траурна процесія – закритий віз із 
саркофагом, Який супроводжувала мовчазна кавалькада.
   Швидко спустили саркофаг на дерев’яних катках по вузькому проходу в поховальну 
камеру. Від чаду факелів, встановлювали саркофаг, амфори з вином, дерев’яну миску з 
наїдками, сльозились очі, майже нічим було дихати. Покладена остання річ – срібний 
кубок. Востаннє налили царю вина. В катакомбі залишився вже один супроводжуючий, 
він і почав замуровувати вхід. З гори подавали каміння. Ось уже камера закрита до 
половини, і коли залишився лаз, через який можна пройти людині, напівпритомного 
замуровника витягли за руки зі склепу. Вони все таки добре смикнули свого товариша – 
одна нога вдарилась об саркофаг, а інша зачепила і перекинула кухоль з вином. Та про це
він уже промовчав.
   Сіріло... Треба було поспішати. І ті, що справились з похороном царської дружини (вона



була похована без саркофагу, в простій земляній ямі, виритій в кургані), прийшли на 
допомогу. 
   Швидко посипалась земля, ось уже вкладається заздалегідь нарізаний дерн, і до сходу 
сонця незайманий, як і тисячоліття тому, древній курган знову зазеленів серед 
придністровського степу. І, можливо, для повного збереження таємниці царської 
усипальниці на траурну процесію при підході до свого табору вже чекала засада...
   Історична довідка: починаючи із ІІІ ст. н.е. сармати витісняються готами, а потім і 
гуннами, в IV ст. н.е. сарматське царство входить до складу готського до кінця цього 
століття готське царство було розгромлене гунами. Ім’я сармат щезає.
   Розкопки закінчились 13 листопада. Група від’їхала і знову (потрібен був один день для 
закриття кургану) експедиція стала такою ж як і спочатку – я, шофер, бульдозерист і 
Михайло Потупчик, - відтепер уже майбутній археолог.
   Хвилинку, пам’ятаєш, шановний читачу, шматок сучасної пляшки, що якимось чином 
потрапила на древню поверхню? В тому – дива ніякого. Десь у 60 – ті роки цей 
знаменитий курган був ще відомий і своєю висотою. Поруч в той час знаходився 
колгоспний тік. І от сторожі преспокійно вирили в кургані собі землянку і не дістались 
до царського поховання всього на півтора метри.
   Потім курган видно почав “заважати” господарникам і його знесли вщент. Звичний 
випадок. Спасибі будякові, на який я орієнтувався, він виріс якраз на вершині 
знищеного насипу.
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