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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження обґрунтована необхідністю поглибленого 

вивчення етногенетичних процесів у Центральній та Східній Європі й, зокрема, 

участі давніх кельтів у формуванні етнічних складових та культурної спадщини 

народів регіону. Незважаючи на  те, що історія кельтів Карпато-Балканського ареалу 

тривалий час привертає увагу дослідників, ця важлива проблема, ключова для 

розуміння всієї етнокультурної історії регіону в ІІІ ст. до н. е. – І ст. н. е., досі 

остаточно не розв’язана. Ця ситуація обумовлена складним характером джерельної 

бази, яка включає писемні свідчення греко-римських авторів, археологічні матеріали 

культур давніх кельтів та населення, що зазнало кельтського впливу, кельтомовний 

ономастичний фонд тощо. Аналіз цих джерел вимагає застосування комплексного 

палеоетнологічного підходу, який враховує здобутки теорії етнічності, 

антикознавства, археології та лінгвістики. Використання такого підходу передбачає 

ставлення до кельтів не тільки як до історичної реальності, яка знайшла 

відображення у численних джерелах, а й як до історіографічної конструкції, на 

формування якої вплинули етнічні та наукові стереотипи, а також ідеологічні 

концепції. Ще з античних часів ставлення до кельтів коливалося від зневаги, до 

некритичного захоплення. За модерної доби сприйняття кельтів еволюціонувало від 

уявлення про «кельтську імперію», яка охоплювала майже всю територію Європи, 

до повного відкидання самого факту існування кельтів як історичної реальності.  

На сьогоднішній день проблеми етногенезу, міграцій та формування етнічної 

ідентичності кельтів перебувають під пильною увагою науковців. Принципове 

значення для з’ясування цих проблем мають процеси міжетнічної взаємодії, які 

відбувалися за участі кельтів на широких теренах Центральної та Східної Європи. 

Групи кельтів, які змішувалися з автохтонним населенням, відігравали провідну 

роль в етнокультурних трансформаціях у регіоні, зокрема, в поширенні релігійних 

уявлень, традицій, форм соціального устрою, формуванні нових форм ідентичностей 

тощо. Водночас, чимало аспектів явища кельтизації Центральної та Східної Європи 

все ще потребують додаткового вивчення. Зокрема, досі не створено комплексного 

дослідження внутрішніх зв’язків між окремими кельтськими анклавами, спільних та 

відмінних рис у розвитку «східних» і «західних» кельтів, загальних тенденцій 

етнокультурної й етномовної взаємодії кельтів із автохтонним населенням Карпато-

Балканського ареалу тощо.  

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в рамках наукової тематики історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Українська нація в 

загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» (державний реєстраційний 

номер 11БФ046-01) та пов’язана із науковими дослідженнями кафедри етнології та 

краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Тематика дисертації відповідає дослідницьким напрямкам «історія етнологічної 

науки», «процеси етнокультурної взаємодії», «теоретичні проблеми етносу, 

розв’язання яких спрямоване на дослідження етногенезу, еволюції» паспорту 

спеціальності 07.00.05 – етнологія. 
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 Об’єктом дослідження є давні кельти – етнолінгвістична спільнота епохи 

античності, частина якої упродовж ІІІ ст. до н. е. – І ст. н. е. перебувала на теренах 

Центральної та Східної Європи. 

 Предметом дослідженння є участь давніх кельтів у процесах міжетнічної 

взаємодії та етнокультурної адаптації у Центральній та Східній Європі та на 

прилеглих землях, вплив кельтів на розвиток місцевих спільнот доби античності, а 

також сприйняття історико-культурної спадщини кельтських народів у історіографії 

нової та новітньої доби. 

 Мета дослідження полягає у розкритті ролі й значення кельтського чинника в 

етнокультурному розвитку населення Центральної та Східної Європи.    

 Досягнення поставленої мети передбачає виконання наступних наукових 

завдань: 

- з’ясувати стан наукової розробки та проаналізувати джерельну базу 

дослідження; 

- визначити теоретико-методологічні підходи до вивчення етнокультурних 

спільнот доби античності; 

- охарактеризувати історичний феномен «східних кельтів» та виявити його 

місце в етнокультурних процесах досліджуваного періоду; 

- розкрити характер процесів акультурації за участі давніх кельтів у 

Центральній та Східній Європі; 

- визначити вплив кельтів на етнокультурний розвиток Східної Європи у ІІІ ст. 

до н. е. – І ст. н. е.; 

- з’ясувати історичні обставини можливих контактів кельтів зі слов’янським 

населенням та виокремити основні проблеми наукового сприйняття кельто-

слов’янських контактів у історіографії. 

 Хронологічні межі дослідження охоплюють період з ІІІ ст. до н. е. до 

початку І ст. н. е. Нижня хронологічна межа обумовлена початком активної фази 

міграцій кельтів на Балканському півострові та у Східному Середземномор’ї. 

Верхня хронологічна межа пов’язана із остаточним підкоренням кельтських 

спільнот Римською державою, а також народами гето-дакійського та германського 

походження. Окремі аспекти дослідження, такі як проблема походження кельтів або 

кельто-слов’янських контактів, обумовили звернення до більш ранніх (гальштатська 

та ранньолатенська доба) та більш пізніх (пізньоримська епоха та раннє 

середньовіччя) періодів.  

 Географічні межі дослідження охоплюють Карпато-Балканський історико-

етнографічний регіон та прилеглі до нього землі Східної Європи, а саме території 

сучасних Болгарії, Румунії та Угорщини (Верхнє Потисся й Трансильванія) Сербії, 

Хорватії, Словенії, Словаччини, Польщі (Сілезія та Малопольща), Молдови, 

України (Закарпаття, Прикарпаття, Північне Причорномор’я, Подніпров’я) тощо. 

Використання порівняльного методу обумовлює звернення до матеріалів, що 

стосуються західного кельтського ареалу (Галлія, Північна Італія, Іспанія, 

Британські острови), а також Малоазійської Галатії (суч. Туреччина). Зазначені 

матеріали використані як додаткові й такі, що ілюструють характер розвитку 

кельтської етнолінгвістичної спільноти в цілому.  
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 Методологічною основою дослідження є сукупність загальнонаукових та 

спеціальних методів історичної науки. В основу дослідження покладені принципи 

історизму та системності. Згідно з першим із них явища розглядаються в 

історичному розвитку, у зв’язку з конкретними умовами їх існування. Принцип 

системності передбачає, що досліджуваний об’єкт розглядається як сукупність 

компонентів, які утворюють єдине ціле, що визначає функціональне призначення 

системи. При цьому кожен компонент є системою нижчого рівня. Зміна одного з 

компонентів призводить до зміни усієї системи. Пошук джерельного матеріалу 

здійснювався за допомогою методів архівної та бібліографічної евристики, а його 

опрацювання передбачало застосування загальнонаукових методів аналізу, синтезу, 

індукції та дедукції. У дослідженні використовується порівняльно-історичний 

метод, зокрема, порівняння за аналогією. Так, з метою з’ясування особливостей 

соціальної організації та релігійно-ідеологічних уявлень кельтських спільнот 

Карпато-Балканського ареалу проведено паралелі з іншими типологічно подібними 

спільнотами, які перебували на близькому рівні соціально-економічного розвитку. 

Також здійснено порівняльний аналіз етнокультурного розвитку окремих 

кельтських спільнот у межах досліджуваного ареалу. Будучи міждисциплінарним за 

характером, дослідження ґрунтується на застосуванні теоретико-методологічних 

підходів етнології та соціальної антропології, які окремо охарактеризовані у 

підрозділі 1.3.    

Наукова новизна полягає у постановці та розробці актуальної теми, яка ще 

не була предметом спеціального дослідження. Наукова новизна дисертації полягає у 

наступному. 

Вперше: 

- з урахуванням комплексу писемних, археологічних та лінгвістичних джерел 

здійснено дослідження етнокультурної взаємодії давніх кельтів з племенами й 

народами Карпато-Балканського ареалу та прилеглих земель; 

- за допомогою методів етнології та соціальної антропології реконструйовано 

характер і особливості міграцій кельтів у Східному Середземномор’ї; 

- обґрунтовано гіпотезу щодо штучного характеру етнічних термінів 

«бастарни» та «кельтоскіфи», які використовувалися античними авторами для 

позначення варварського населення Східної Європи; 

- на основі даних писемних та археологічних джерел запропоновано гіпотезу 

про існування комунікаційного маршруту, який сполучав Північне Причорномор’я з 

Балтійським узбережжям у латенський та ранньоримський час;  

- здійснено критичний перегляд основних положень «кельтської теорії» 

походження Київської Русі; 

- введено до наукового обігу низку архівних документів, які суттєво 

уточнюють уявлення про становлення кельтологічних досліджень в Україні. 

Удосконалено: 

- теоретико-методологічні підходи до вивчення етнічних ідентичностей та 

етнокультурних процесів у давнину; 
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- гіпотезу про зв’язок інформації ольвійського Декрету на честь Протогена, а 

також боспорських іконографічних та нумізматичних пам’яток із зображеннями 

щитів-фіреїв, з військово-політичною активністю царства Кавара у Фракії; 

- знання про соціальну організацію, військову справу та релігійні уявлення 

східних кельтів;   

- датування та уявлення щодо етнокультурної атрибуції т. зв. 

«ранньолатенських імпортів» у Північному Причорномор’ї; 

- етнокультурну інтерпретацію процесів взаємодії кельтів із 

північнофракійськими племенами Верхнього Потисся; 

- наукове положення щодо зв’язку етнонімів кельтського походження, 

відомих за даними римських джерел, з археологічними культурними групами 

пізньолатенської доби.   

Отримали подальший розвиток: 

- уявлення про процеси етнокультурної взаємодії кельтів з ілліро-

фракійським та гето-дакійським населенням на Балканах; 

- наукові підходи до використання окремих груп лінгвістичних та 

фольклорно-етнографічних джерел в історико-культурних реконструкціях етнічних 

процесів доби античності;  

- уявлення про історичні обставини кельто-слов’янських мовно-культурних 

контактів. 

Практичне значення отриманих в дисертації результатів полягає у тому, 

що вони розширюють знання про перебіг процесів формування етнічних 

ідентичностей за античної доби, поглиблюють розуміння характеру та основних 

етапів етнокультурної взаємодії кельтів з місцевими племенами Карпато-

Балканського ареалу та прилеглих земель. Накопичений матеріал, основні 

положення та висновки дослідження можуть бути використані при підготовці 

узагальнюючих праць з етнології та етнічної історії Європи й України, у викладанні 

відповідних нормативних та спеціальних навчальних курсів у вищих навчальних 

закладах. 

Апробація результатів дослідження здійснена під час виступів на 

міжнародних наукових конференціях: Актуальні проблеми історії стародавнього 

світу (Київ, 2007, 2009 рр.); Україна – Італія: стан і проблеми наукового та 

культурного співробітництва (Київ, 2008 р.); Актуальные проблемы археологии, 

этнологии и искусствоведения (Кишинів, Молдова, 2009 р.); Військово-історична 

наука в Україні та за рубежем: вчора, сьогодні, завтра (Київ, 2009 р.); Fourth 

International Colloquium of Societas Celto-Slavica (Лодзь, Польща, 2009 р.); XIV 

International Symposium of Mediterranean Archaeology (Київ, 2010 р.); XIV 

International Congress of Celtic Studies (Мейнут, Ірландія, 2011 р.); Восточная Европа 

в древности и средневековье. Миграции, расселение, война как факторы 

политогенеза, XXIV Чтения памяти В.Т. Пашуто (Москва, Росія, 2012 р.); Кельты и 

античный мир: от Ирландии до Малой Азии (Москва, Росія, 2013 р.);  Юбилейная 

научная конференция в честь академиков Н. М. Никольского и В. М. Перцева 

«Лістападаўскія сустрэчы – 10» (Мінськ, Білорусь, 2013 р.).  
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Публікації.  Основні положення та результати дослідження опубліковані у 

двох монографіях, 22 статтях у фахових виданнях України, періодичних виданнях, 

внесених до наукометричних баз, зарубіжних фахових періодичних виданнях, а 

також у 15 публікаціях апробаційного характеру. 

Структура дисертаційної роботи зумовлена метою та завданнями дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних 

джерел та літератури (695 найменувань, 64 сторінки), двох додатків (30 сторінок). 

Загальний обсяг дисертації – 434 сторінки, з них основного тексту – 340 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

У вступі обґрунтовано вибір теми та її актуальність, показано зв’язок теми з 

науковими програмами, сформульовано мету, завдання, визначено об’єкт, предмет 

та методи дослідження, територіальні і хронологічні межі, розкрито наукову 

новизну і практичне значення отриманих результатів, наведені відомості про 

апробацію результатів дослідження та структуру роботи. 

У першому розділі «Кельтська проблема в сучасній науці» здійснено огляд 

джерел та історіографії дослідження, обґрунтовано теоретико-методологічні підходи 

до вивчення етнокультурних процесів у давнину.  

У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки проблеми» висвітлено 

історіографічну базу дослідження. В основу історіографічного огляду покладено 

пролемно-хронологічний принцип. Наголошено, що наукове вивчення історії та 

культури давніх кельтів, яке здійснюється понад півтора століття, на всіх етапах 

свого розвитку зазнавало впливу політико-ідеологічних концепцій та стереотипів, 

пов’язаних із висвітленням образу «чужого». Класична схема історії давніх 

кельтів була сформована до середини ХХ ст. У завершеному вигляді вона 

представлена, зокрема, у дослідженнях Т. Пауелла (T. G. E. Powell), Н. Чедвік 

(N. K. Chadwick), Я. Філіпа (J. Filip), Е. Росс (A. Ross), Ф. Шлете (F. Schlette), 

Н. Широкової, С. Шкунаєва, В. Крути (V. Kruta), Б. Канліффа (B. Cunliffe) та інших. 

Згідно з її положеннями, кельти становили цілісну етнічну групу, об’єднану 

спільною мовою або близькоспорідненими діалектами, соціальними та 

релігійними інститутами й ототожнювану з носіями латенської археологічної 

культури, нащадки яких продовжують мешкати на Британських островах. На 

рубежі ХХ-ХХІ ст. ця концепція була поставлена під сумнів представниками 

напрямку «кельтоскептиків», зокрема, М. Чепменом (M. Chapman), С. Джеймсом 

(S. James), Д. Коллісом (J. Collis), М. Морсом (M. Morse), Р. Карлом (R. Karl), Д. 

Джино (D. Dzino), які звернули увагу на її численні внутрішні суперечності. В 

сучасній історіографії під «кельтами» прийнято розуміти насамперед носіїв 

кельтських діалектів, які не усвідомлювали спільного походження. Їхній зв’язок 

із латенською археологічною культурою міг бути як прямим, так і 

опосередкованим. Ревізія понять «кельти» і «латенська культура» вимагає 

переосмислення наукових уявлень про участь кельтських племен в 

етнокультурній історії Центральної та Південно-Східної Європи. 

Про початок наукового дослідження проблеми кельтів у східній частині 

Європи можна говорити лише з середини ХХ ст. Етапною подією стала публікація 
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фундаментального опрацювання пам’яток латенської культури Богемії, здійсненого 

чеським дослідником Я. Філіпом. Хоча згаданий регіон в історико-культурному 

відношенні тяжів до ареалу західних кельтів, робота Я. Філіпа стала потужним 

поштовхом до активізації кельтологічних досліджень в історіографіях країн 

«соцтабору». У 60-80 рр. ХХ ст. з’явилася велика кількість робіт польських, 

угорських, румунських, болгарських археологів, присвячених пам’яткам латенської 

культури у Центральній та Східній Європі. Серед них особливо слід відзначити 

монографічні дослідження Й. Тодоровича (J. Todorovič), З. Возняка (Z. Woźniak), 

М. Домарадського. У переважній більшості археологічних досліджень 

використовувався класичний підхід до кельтів як етнічної групи, який передбачає 

наявність певного кельтського (латенського) ядра у Центральній Європі та 

кількох хвиль міграцій, у результаті яких кельти змішувалися з автохтонним 

некельтським населенням, утворюючи т. зв. «кельтизовані» («латенізовані») 

культурні групи. Останнім часом в археологічній літературі намітилася тенденція 

до поглибленого вивчення механізмів міжетнічної взаємодії, акультурації тощо. 

Слід відзначити внесок таких дослідників, як Й. Анастасов (J. Anastasov), 

М. Бабеш (M. Babeş), Я. Бузек (J. Bouzek), Л. Вагалінскі (L. Vagalinski), М. Діждар 

(M. Dizdar), М. Гуштін (M. Guštin), Ю. Емілов (J. Emilov), А. Рустоі (A. Rustoiu), 

М. Олендзкі (M. Olędzki), П. Полеска (P. Poleska), М. Рудніцкі (M. Rudnicki), 

Н. Теодосієв (N. Theodossiev) тощо. 

Важко переоцінити внесок до розв’язання проблеми істориків-

антикознавців. Йдеться, зокрема, про фундаментальне опрацювання писемної 

традиції висвітлення експансії кельтів на Балканах К. Томашица (K. Tomaschitz), 

ґрунтовні монографічні дослідження рецепції кельтів в елліністичному світі 

Г. Добеша (G. Dobesch) й Е. Кістлера (E. Kistler), а також важливу комплексну 

працю, присвячену історії малоазійської Галатії, К. Штробеля (K. Strobel). На 

особливу увагу заслуговують праці мовознавців, які досліджують кельтську 

етнонімію й топонімію у східній частині Європи на основі греко-римської 

епіграфіки та писемних джерел. Ідеться насамперед про цілісне дослідження 

всього масиву кельтської топонімії Європи, здійснене П. Сімс-Уільямсом (P. Sims-

Williams), а також публікації О. Фалілеєва (A. Falileyev), які можна вважати 

етапними у проблемі вивчення лінгвістичної кельтизації Південно-Східної 

Європи. 

З другої половини ХХ ст. кельтська проблематика почала привертати увагу 

російських та українських археологів, які досліджували культури латено-

римського часу на території європейської частини СРСР. Проблеми перебування 

кельтів на цих теренах піднімали переважно дослідники ленінградської школи – 

Ю. Кухаренко, Д. Мачинський, К. Каспарова, М. Щукін, В. Єременко, які були 

прихильниками ідеї масових переселень племен германського та, частково, 

кельтського походження до Східної Європи. На протилежних позиціях стояли 

київські археологи В. Бідзіля, Є. Максимов та М. Брайчевський, які 

дотримувалися автохтоністських поглядів. На рубежі ХХ-ХХІ ст. була 

опублікована низка археологічних досліджень, автори яких торкалися проблеми 

перебування кельтів на території Східної Європи та їхнього впливу на місцеві 
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культури. Автори цих праць – І. Бруяко, М. Дзиговський, Й. Кобаль, Д. Козак, 

В. Котигорошко, С. Пачкова, Р. Терпиловський, М. Трейстер та деякі інші, 

намагаються дійти певної зваженої точки зору, яка враховує внесок як прибулого, 

так і автохтонного населення в етнокультурний розвитку регіону в латенський та 

ранньоримський час. 

 У підрозділі 1.2 «Джерельна база дослідження» охарактеризовано основні 

групи історичних джерел з теми. Писемні джерела, які використовуються у 

дослідженні, представлені інформацією греко-римських авторів про перебування 

кельтів та споріднених із кельтами племен на території Балканського півострова, 

Північного Причорномор’я та прилеглих земель. Кельтська навала на Грецію та 

Македонію в першій третині ІІІ ст. до н. е. найбільш докладно висвітлена у творах 

письменників римського часу Помпея Трога й Павсанія. Значний масив інформації 

про кельтів на Балканах та в Малій Азії міститься в «Загальній історії» Полібія та 

«Історії Риму від заснування міста» Тіта Лівія. Твори цих авторів є цінним джерелом 

інформації щодо війн елліністичних держав та Риму з кельтами, перебування 

кельтських найманців у Східному Середземномор’ї, військової активності бастарнів 

у Подунав’ї тощо. Інформація стосовно племен і народів Барарикуму міститься у 

творах таких авторів, як Поліен, Діодор Сіцилійський, Мемнон, Аппіан, Плутарх 

тощо. Їхні згадки мають фрагментарний характер, однак інколи вони істотно 

доповнюють свідчення Павсанія, Трога, Полібія та Лівія. Певну цінність для нашого 

дослідження мають також етнографічні описи кельтських племен Галлії, які 

залишили Посидоній та Юлій Цезар. Хоча вказані автори майже не згадували у 

своїх творах східних кельтів, їхні праці становлять цінне джерело, яке можна 

використовувати, застосовуючи порівняльний метод. Важливу інформацію містять 

епіграфічні пам’ятки, які походять із античних міст-держав Балкан та 

Причорномор’я, зокрема, Декрет на честь Протогена, у якому згадана підготовка 

галатів до нападу на Ольвію. Документ датується в межах другої половини ІІІ ст. до 

н. е. – початку ІІ ст. н. е., однак точна дата його створення є дискусійною.  

У перші століття нашої ери з’явилися твори Корнелія Тацита, Плінія 

Старшого й деяких інших авторів, які були добре обізнані зі світом варварських 

племен Центральної та Східної Європи. Важливим джерелом вивчення 

етнокультурної ситуації в Барбарикумі є «Керівництво з географії» Клавдія 

Птолемея. Написаний у першій половині ІІ ст. н. е. трактат містить тисячі топонімів 

та етнонімів, серед яких чимала кількість має кельтське походження. Географічний 

трактат Клавдія Птолемея, який доповнюється інформацією інших античних авторів 

та епіграфічних пам’яток, становить основу корпусу ономастичних джерел. 

Боротьба з кельтами в елліністичний та римський періоди відігравала 

важливу роль у державній ідеології, що особливо яскраво виявилось у творенні 

засобів монументальної пропаганди, як-от статуї «великих галлів» або фризи храму 

Афіни в Пергамі. Ці витвори мистецтва, а також численні мініатюрні статуетки 

елліністичного часу, рельєфи на надгробках та трофеях, становлять групу 

іконографічних джерел. Значну цінність має власне кельтська іконографія, образи 

якої відображають не тільки естетичні смаки, але й релігійно-ідеологічні уявлення 

давніх кельтів.  
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Можливість поглибити розуміння етнічних процесів у давнину дають 

археологічні джерела, які представлені матеріалами латенської культури. Ці 

матеріали поділяються на ранньо-, середньо- та пізньолатенські, відповідно до 

загальноприйнятої хронології другої половини ранньої залізної доби. При підготовці 

дослідження були використані опубліковані археологічні пам’ятки з території Чехії, 

Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, Хорватії, Австрії, а також 

західноєвропейських країн. Автор мав можливість ознайомитися із колекціями 

предметів латенської культури, які зберігаються в Ашмолеанському музеї 

(Оксфорд), Британському музеї (Лондон), Державному археологічному музеї 

(Варшава), Національному музеї Ірландії (Дублін), Музеї природничої історії 

(Відень). Інформація про археологічні матеріали з території України отримана з 

опублікованих праць, а також із музейних та архівних установ. Під час роботи над 

дисертацією були опрацьовані дотичні до теми дослідження матеріали з фондів 

Національного музею історії України (м. Київ), Ужгородського державного музею, 

Львівського музею історії релігії, Білгород-Дністровського краєзнавчого музею, 

Одеського музею нумізматики. 

У дослідженні систематизовано, каталогізовано й картографовано комплекси 

латенської культури та окремі знахідки латенських імпортів на території України. 

Більша частина пам’яток латенської культури на території України була виявлена на 

Закарпатті, де упродовж 1860-х рр. – 1913 р. аматорські розкопки проводилися 

відомим краєзнавцем та істориком Т. Легоцьким. Більшість вивлених ним 

матеріалів, які нині зберігаються в Ужгородському державному музеї, ввів до 

наукового обігу В. Бідзіля. У 60-х – 80-х рр. ХХ ст. на території Закарпаття 

проводилися систематичні розкопки пам’яток латенської культури, результати яких 

відображені у працях В. Бідзілі, Й. Кобаля та В. Котигорошка. Водночас, значна 

частина цінної інформації, яку містить звітна документація археологічних 

експедицій, опублікована не була. Ці відомості, які зберігаються у фондах 

Наукового архіву Інституту археології НАН України, широко використані у 

дисертації. 

На землях на схід від Карпат відомо лише кілька комплексів латенської 

культури. Натомість тут широко представлені т. зв. латенські імпорти в комплексах 

місцевих археологічних культур. Спроби каталогізації цього матеріалу  

здійснювалися О. Спіциним, Я. Розен-Пшеворською та Ю. Кухаренком, однак 

зазначені дослідники спиралися на застарілі хронологічні схеми й включали до своїх 

праць численні матеріали, які не стосуються латенського періоду. Істотно уточнили 

загальну картину латенського впливу у Східній Європі публікації Д. Мачинського, 

З. Возняка, М. Щукіна. Найбільш повну й сучасну систематизацію відомостей щодо 

латенських знахідок у Східній Європі здійснив В. Єременко. Водночас, його праця 

не позбавлена й низки істотних недоліків, зокрема, включення до каталогу імпортів 

низки предметів, які або помилково були віднесені до латенської культури, або 

взагалі не мали стосунку до неї, штучний поділ латенських імпортів на «ранні» й 

«пізні», який створює помилкове враження про переривання надходження до 

регіону латенських предметів тощо.  
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Також під час роботи над дисертацією були використані архівні матеріали 

фонду 3695 «Шелухін Сергій Павлович (1864-1938)» Центрального державного 

архіву вищих органів влади та управління України у м. Києві, які проливають світло 

на обставини появи так званої кельтської теорії походження Київської Русі.   

У підрозділі 1.3 «Теоретико-методологічні основи дослідження» 

сформульовано концептуальні засади, на яких ґрунтується дослідження 

етнокультурних процесів у Європі латено-римського часу. Проблему походження та 

ранніх етапів існування етнічних спільнот за останні півстоліття вирішують 

переважно на основі двох протилежних методологічних підходів, у межах яких 

існує й розвивається низка взаємопов’язаних наукових концепцій. Перший з них – 

примордіалістський або переніалістський – базується на уявленні про давній та 

об’єктивний характер етнічних спільнот, що зароджуються як племена або етноси, 

проходять стадію домодерних націй, на основі яких формуються сучасні політичні 

нації (Ю. Бромлей, Л. Гумільов, Е. Сміт). Прихильники другого підходу (Ф. Барт, 

В. Тішков, Дж. Холл), який отримав назву конструктивістського або 

інструменталістського, стверджують, що етнічна група з’являється лише тоді, коли 

її членів починає об’єднувати почуття групової належності, етнічна (національна) 

ідентичність. Узяті окремо, ці підходи не здатні вирішити питання часу й характеру 

виникнення етнічних спільнот. Проте, синтетичне поєднання окремих теоретико-

методологічних принципів обох підходів дає можливість наблизитися до вирішення 

проблеми етнічних груп та ідентичностей в епоху античності та раннього 

середньовіччя. Етнічні групи епохи античності  становили комплексні явища, для 

яких була характерна поліморфна й багаторівнева ідентичність.  

Для розуміння характеру етнічності «варварських» етнокультурних спільнот 

доцільним є застосування концепції Р. Венскуса (R. Wenskus). На прикладі готів 

доби Великого переселення народів австрійський дослідник показав, що етнічна 

ідентичність зазначеної етнокультурної спільноти була створена й зберігалася 

впродовж століть завдяки еліті, до якої входили насамперед королівські родини 

Амалів і Балтів та наближені до них особи. Саме вони становили Traditionskern 

(«ядро традиції»), яке зберігало й транслювало генеалогічну й історичну традицію 

готів, формуючи їхню ідентичність як окремого народу. Самі ж готи становили 

соціальний конгломерат, «народ-армію», до якої могли входити представники 

різних мовних та племінних груп.  

Підкреслено, що давні кельти також не були цілісним «етносом» зі своєю 

самосвідомістю й уявленням про спільне походження. Однак певна мовно-

культурна близькість створювала умови для виникнення відносно єдиного 

комунікаційного простору. У його межах носіями умовної кельтської ідентичності, 

очевидної для зовнішнього спостерігача й неочевидної для самих кельтів, були 

представники суспільної еліти, через яких поширювалися престижні товари, 

ремісничі технології, ідеї та уявлення, а також кельтські діалекти.  

Таким чином, історіографічна та джерельна база дослідження є достатньою 

для виконання поставлених завдань дослідження. Теоретико-методологічні підходи 

дозволяють дійти аргументованих висновків щодо ролі й значення кельтів  в 

етнокультурних процесах Центральної та Східної Європи на рубежі ер.  
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Другий розділ «Формування кельтської етнокультурної спільноти» 
присвячено проблемі походження кельтів та локальних особливостей кельтських 

племен на сході та на заході Європи. 

У підрозділі 2.1 «Проблема етногенезу кельтів та виникнення латенської 

археологічної культури» проаналізовано основні концепції походження кельтів. 

Серед них упродовж тривалого часу провідне місце належало 

центральноєвропейській концепції, яка базується на ідеї археологічної 

безперервності культур від епохи бронзи до ранньої залізної доби. Згідно з її 

положеннями, на початку І тис. до н. е. існувала спільна кельтська мова, яка була 

поширена у долині Середнього Рейну, північно-західних передгір’ях Альп і на 

Верхньому Дунаї. На формування протокельтів, з якими слід пов’язувати  західну 

область гальштатської культури, суттєво вплинули контакти з етрусками й 

грецькими колоніями, а також, до певної міри, з іраномовними племенами Східної 

Європи. На зламі VІ-V ст. до н. е. відбулися істотні культурні, соціально-економічні 

та демографічні зрушення, що призвели до якісних змін у характері матеріальної 

культури всієї Центральної та Західної Європи. На цей період припадає початок 

формування нового типу пам’яток, що отримав назву від містечка Ла Тен поблизу 

Невшательського озера (Швейцарія). Латенська культура існувала в Європі 

упродовж V ст. до н. е. – початку І ст. н. е. і дала свою назву другому періоду 

ранньої залізної доби. Початок її формування збігся із появою близько середини VI 

ст. до н. е. назв «кельти», «галли» та «галати» у писемних джерелах. У ХХ ст. 

латенську культуру розглядали як досить монолітну у своїх проявах. Її основними 

етнографічними рисами вважали тілопокладення зі зброєю, структуру поселень, яка 

включала відкриті селища (vici) та протоурбаністичні поселення (oppida), а також 

уніфікований художній стиль і технології металооброблення та гончарного 

виробництва.  

Поступово, однак, формувалося усвідомлення помилковості уявлень про 

єдність латенської культури, її механічне сполучення з кельтами як етнокультурною 

спільністю, об’єднаною використанням кельтських мов, адже в «чистому вигляді» 

латенська культура майже невідома. Вона становила певну сукупність ремісничих 

традицій, насамперед у галузі металургії та металооброблення, а також художніх 

стилів, що змінювалися з часом, й поділялася на велику кількість локальних 

варіантів, які, у свою чергу, теж здебільшого не були пов’язані з певними етнічними 

групами.  Помилкове ототожнення кельтів із «класичною» латенською культурою 

призвело до того, що археологи багатьох європейських країн почали шукати так 

звані «кельтизовані» змішані групи, протиставляючи їх певним «еталонним» 

кельтам Північної Галлії та Богемії (які насправді також змішувалися з автохтонним 

докельтським населенням). Цей шлях призвів до формування викривленого 

уявлення про «центр» і «периферію» кельтського світу. Насправді ж, латенська 

культура (як і попередня гальштатська) становила поліваріантний «археологічний 

хаос», сама правомірність застосування до якого терміна «культура» нині 

поставлена під сумнів. До ареалу латенської культури не входили племена носіїв 

кельтських діалектів на Іберійському півострові (кельтібери) й у Північній Італії 

(культура Голасекка). Не знайшла підтвердження теорія про масове переселення 
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континентальних кельтів на Британські острови, де місцевий варіант латенської 

культури має яскраво виражений автохтонний характер.   

Поширення кельтських мов на Британських островах Б. Канліфф пояснює тим, 

що з IV тис. до н. е. на крайньому заході Європи склалась особлива культурна зона, 

«атлантичний фасад», яка включала в себе західне узбережжя Іспанії та Галлії, 

західну частину Ірландії та Британії. Ці багаті на метали землі були з’єднані 

торгівельними шляхами уздовж океанського узбережжя, якими поширювалися не 

тільки товари, а й ідеї та технології. Зв’язки атлантичного фасаду з глибинними 

районами Європи інтенсифікувалися за доби бронзи. На основі кельтських мов, 

поширених у Центральній та Західній Європі, склалася lingua franca, яка 

поширилася й в атлантичній зоні, а разом із нею й інтернаціональні елементи 

елітарної культури, технології матеріального виробництва, а також релігійні 

концепції й практики. Ця гіпотеза була покладена в основу західноєвропейської 

(атлантичної) теорії етногенезу кельтів, згідно з якою кельтські мови сформувалися 

в межах «атлантичного фасаду» й поширювалися не зі сходу на захід, а навпаки. 

Хоча вона не здатна повною мірою пояснити кельтизацію Західної та Центральної 

Європи, атлантична гіпотеза розкриває роль еліт у процесах поширення культурних 

традицій та діалектів.   

Отже, проблема етногенезу кельтів є все ще далекою від остаточного 

вирішення. Аргументація центральноєвропейської концепції формування кельтської 

етнічної спільноти, заснованої на наявності континуїтету археологічних культур 

пізньої бронзової та ранньої залізної доби, виявилася недостатньо надійною. 

Виходячи із сучасного стану дослідження, єдино можливим видається визнання 

полілінійного характеру кельтського етногенезу, який передбачав наявність одразу 

кількох «прабатьківщин» у різних частинах Європи.  

 У підрозділі 2.2 «Кельтська етнолінгвістична спільність у Європі: спільні 

риси та локальні відмінності» поставлено питання про існування давніх кельтів як 

визначеного історичного явища.  Зазначено, що до середини ІІІ ст. до н. е. кельтські 

мови поширились у Європі від Ірландії до сучасної Туреччини, а вплив латенського 

стилю осягнув території від атлантичного узбережжя до Карпат. Кельти не 

становили єдиного «етносу», об’єднаного взаємним усвідомленням спорідненості, 

однак беззаперечним є існування на цих теренах певного комунікаційного поля, яке 

дозволяє класифікувати давніх кельтів як етнолінгвістичну спільність. Писемні 

джерела дають підстави вважати, що принаймні в кількох регіонах кельтського 

ареалу відбувалося формування регіональних ідентичностей. Вже на середину І ст. 

до н. е. у Галлії функціонувала надплемінна асамблея жерців-друїдів, яка мала 

релігійні та судові функції. За повідомленнями Цезаря й Тацита під час війн з Римом 

вожді галльських племен неодноразово закликали до єднання усіх галлів для 

протидії зовнішній небезпеці. Отже, мовно-культурна близькість могла послужити 

основою для формування уявлень про належність до певної етнічної або 

метаетнічної спільноти. І хоча у повсякденному житті ці уявлення важливої ролі не 

відігравали, їх значення в політичних процесах не можна недооцінювати. 

На локальному рівні кельтів поділяють на групи, що в античній літературі 

фігурували як «етноси» (έθνος), «нації» (natio) та роди (gens). Римські автори, 
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говорячи про конкретні галльські племена, здебільшого застосовували термін 

civitatis, під яким вони розуміли територіальну громаду, яка має власні політичні 

структури. Як і в будь-якому соціумі, у давніх кельтів існувала багаторівнева 

система ієрархічно організованих ідентичностей. Для того, щоб зрозуміти, яким 

чином вона функціонувала, необхідно звернути увагу на характер соціальної 

структури давніх кельтів. Суспільство давніх кельтів становило сукупніть 

патріархальних родин, які проживали окремими хуторами й об’єднувалися з іншими 

такими саме родинами у «клани» родичів. Останні, у свою чергу, утворювали 

етносоціальний організм – «туат» (кельт. toutā ‘плем’я, народ, держава’), 

чисельність яких могла становити від кількох до кількох сотень тисяч осіб. 

Центрами «туатів» були торговельно-ремісничі поселення й святилища.  

У соціально-майновому відношенні суспільство кельтів поділялося на три 

великі прошарки: (1) фермери-землевласники, які також займалися порівняно 

простими ремеслами; (2) висококваліфіковані фахівці, не зайняті у 

сільськогосподарському виробництві (ковалі, ювеліри, майстри з деревооброблення, 

лікарі, поети, дружинники тощо); (3) особи, привілейоване становище яких 

визначалося походженням або соціальними функціями (вожді племен, родова еліта, 

жерці-друїди та барди). Всередині цих прошарків також існувала соціально-майнова 

диференціація, а межі між ними не були непорушними. Особливість кельтського 

суспільства полягала у ранньому виокремленні родової аристократії з сильними 

генеалогічними традиціями, а також прошарку воїнів та ремісників, який 

обслуговував її інтереси. Відносини між аристократією та рештою суспільства 

будувалися на основі інституту особистої залежності, що існував як на заході, так і 

на сході кельтського ареалу.  

Субкультура кельтської еліти була тісно пов’язана з військовими традиціями, 

які демонструють відносну єдність майже в усьому кельтському ареалі. Ця єдність 

знайшла свій прояв, зокрема, у дивовижній уніфікації предметів озброєння та 

технологій зброярства, а також у специфічній тактиці, яку застосовували кельти від 

Британії до малоазійської Галатії. Ця тактика передбачала надання переваги на полі 

бою кінноті або бойовим колісницям, застосування як розсипного, так і зімкненого 

шикування, проведення стрімких атак, які переходили у швидкоплинну рукопашну 

бійку. На відміну від сусідніх народів, кельти нехтували використанням 

дистанційної зброї, навіть якщо це надавало їхнім супротивникам переваги на полі 

бою.  

 У середовищі кельтських племен простежується також певна єдність 

релігійно-ідеологічних уявлень. На жаль, про релігійні уявлення східних кельтів 

збереглися лише фрагментарні згадки в джерелах. Античні автори звертали увагу 

майже виключно на ті звичаї, які супроводжували військові дії і свідчили про 

«варварське» поводження кельтів із полоненими. Зокрема, описані Павсанієм 

звірства кельтів у захопленому грецькому місті Каллій майже дослівно відповідають 

інформації Цезаря про різанину римських торгівців у галльському Кенабі та Діона 

Кассія про масові ритуальні вбивства полонених мешканців римських колоній під 

час повстання Боудікки у Британії. Існування подібних практик у кельтів 

підтверджується виявленням решток людських жертвопринесень зі слідами 
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специфічних ритуальних обрядодій у святилищі белгів Рібемон-сюр-Анкр (Франція) 

з одного боку, та малоазійському Гордіоні (Туреччина) з іншого.  

 Поховальний обряд також до певної міри відображає відносну єдність 

світоглядних уявлень давніх кельтів. Він мав величезну кількість локальних 

особливостей, однак можна констатувати, що практично на всій території 

розселення кельтів поховальний обряд пройшов ті самі етапи еволюції. У 

ранньолатенський період поховання були переважно інгумаційними в супроводі 

великої кількості коштовних прикрас та предметів озброєння, однак уже за епохи 

міграцій кельти почали переходити до обряду кремації, що супроводжувалося 

поступовим збіднінням поховального інвентарю. Помічено, що кремація була 

особливо характерною для кельтів Карпатської котловини, і найбільш ранній 

перехід від обряду інгумації до тілоспалення відбувся саме на сході кельтської 

ойкумени, подекуди вже в першій половині ІV ст. до н. е. У І ст. до н. е. 

спостерігається зникнення могильників, що свідчить про перехід кельтів до 

поховального обряду, сліди якого не можуть бути зафіксовані археологією. 

Найвірогідніше відбулася певна еволюція кремації, принаймні Посидоній у ІІ ст. до 

н. е. та Цезар у середині І ст. до н. е. засвідчили у галлів саме обряд тілоспалення. 

 У сфері матеріального виробництва також спостерігається певна спільність 

проявів і спадковість розвитку на значній частині ареалу, заселеного в античний 

період кельтами. Однак інтерпретацію матеріальних об’єктів як показників 

кельтської етнічності слід здійснювати вкрай обережно, з огляду на полілінійний 

характер етногенезу й дисперсне розселення кельтомовних груп у Європі та Малій 

Азії. Єдність форм матеріальної культури для більшості кельтських племен 

простежується насамперед у структурах поселень, деяких галузях ремісничого 

виробництва, а також у декоративно-прикладному мистецтві. Латенські залізні та 

бронзові вироби відзначаються подібністю форм, декору й технологій виробництва 

у величезному ареалі від Британії до Карпат. Декоративно-прикладне мистецтво, 

особливо в умовах традиційної культури, несе в собі вагоме семіотичне 

навантаження й становить, за висловом австралійського історика кельтського 

мистецтва В. Мігоу, своєрідну «візуальну мову», яка є добре зрозумілою її носіям. 

Володіння цією мовою було пов’язане не тільки з естетичними, але й з релігійно-

міфологічними уявленнями, які належать до сфери колективної ідентичності.  

 Уніфікація технологій та стилю, а також напрочуд швидке поширення моди в 

ареалі латенської культури пояснюється особливим статусом ремісників, які у 

кельтському середовищі користувалися певною свободою пересування й могли 

перетинати кордони племен, зберігаючи свій правовий статус вільної людини. Як 

писемні, так і археологічні джерела засвідчують існування у кельтів прошарку 

мандрівних ремісників, які могли переселятися на значні відстані, поширюючи 

технології та стилістичні прийоми навіть серед некельтських народів.  

 Отже, незважаючи на поліваріантний характер кельтської культури, в різних 

частинах Європи вона демонструє також і певну єдність, що виявляється у 

близькості діалектів, соціальних та релігійних інститутів, типологічній подібності 

структур поселень, єдиній технологічній базі, а також відносній цілісності 

латенського художнього стилю. Існування єдиного комунікаційного простору було 
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забезпечене високою мобільністю груп військової еліти, а також ремісників. 

Водночас необхідно підкреслити, що латенський комунікаційний простір не 

включав у себе значної частини кельтомовного населення, натомість до певної міри 

був поширений серед некельтських племен Північної та Східної Європи.  

 Третій розділ «Контактні зони та процеси акультурації у Карпато-

Балканському ареалі» присвячено з’ясуванню особливостей міжетнічної взаємодії 

кельтів з місцевими племенами Центральної та Східної Європи під час та після 

Балканських походів першої чверті ІІІ ст. до н. е. 

 У підрозділі 3.1 «Міграції кельтів у Східному Середземномор’ї: соціально-

антропологічний аспект проблеми» зазначено, що період формування латенської 

культури збігся з початком кельтських міграцій у південному та східному 

напрямках. Їхнім результатом стало утворення низки вождівств та військово-

політичних об’єднань кельтів у Подунав’ї, Карпатській котловині, а також на 

прилеглих землях. За свідченнями греко-римських джерел, балканські походи 

кельтів виглядають як масштабна експансія велелюдних племен, які колонізували 

значні території, установили військово-політичний контроль над місцевими 

племенами й грецькими містами, докорінно змінили етнокультурний ландшафт 

регіону. Водночас, упродовж останнього десятиліття в історіографії намітилася 

тенденція до ревізії історії кельтських міграцій. Процес «кельтизації» Балкан 

розглядається виключно як результат зміни автохтонним ілліро-фракійським 

населенням етнічної ідентичності. Так, наприклад, Д. Джіно вважає, що 

«кельтизація» Балкан за характером нагадувала процеси еллінізації та романізації й 

не була наслідком переміщення великих мас населення. У свою чергу, Д. Кемпбелл 

припускає, що переселення багатотисячних кельтських племен під час подій 280-279 

рр. до н. е. було технічно неможливим, адже довготривалий перехід великої маси 

людей  незнайомою місцевістю з ворожим населенням потребував такої системи 

логістики та життєзабезпечення, яку кельти були нездатні організувати. На думку 

дослідників, інформації греко-римських авторів не варто довіряти, адже греки та 

римляни сильно перебільшували як масштаби кельтської загрози, так і чисельність 

варварів, що здійснювали вторгнення до країн Середземномор’я.  

 Оскільки аргументи скептиків перебувають переважно у площині вивчення 

ідентичностей та практик повсякденного життя давнього населення, видається 

доцільним розглянути проблему кельтських переселень з методологічних позицій 

соціальної антропології. Нині у вивченні міграційних процесів у Давній Європі 

найбільшого поширення набула концепція Д. Ентоні. Згідно з її положеннями, до 

міграцій схильні аграрні суспільства, економіка яких сфокусована на використання 

певного конкретного ресурсу. Міграція становить не хвилю, яка поширюється 

повільно й охоплює широку територію, а поетапне пересування «стрибками» 

(leapfrogging) за чітко визначеним і добре відомим маршрутом. Першими йдуть 

розвідники (торговці, найманці, ремісники), потім – основна маса переселенців. 

Спочатку основний контингент мігрантів становлять молоді чоловіки, але згодом 

статево-вікова структура вирівнюється. Міграції мають кумулятивний ефект: серед 

мігрантів переважають особи, які вже змінювали місце проживання. Навпаки, чим 

довше населення затримується на одному місці, тим менше воно схильне до зміни 
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цього місця. Міграція є «вулицею з двостороннім рухом», тобто пересування 

населення в одному напрямку має супроводжувати зворотна міграція, інтенсивність 

якої залежить від конкретних умов у вихідному та цільовому регіонах. 

Аналіз свідчень писемних та археологічних джерел з точки зору соціально-

антропологічних підходів доводить, що кельтські міграції на Балканах відповідали 

зазначеній теоретичній моделі й були типологічно подібними до переселення готів у 

Північне Причорномор’я, міграційних рухів германських племен під час Великого 

переселення народів, військових походів та колонізаційної активності норманів 

тощо. Наративні джерела фіксують різні за характером переселення кельтів. Серед 

них були військові рейди з грабіжницькою метою, зокрема, походи Бренна та 

Болгія, участь у яких брали тільки воїни. Водночас, мали місце й пересування цілих 

племен разом із жінками та дітьми, як, наприклад, переселення галатів до Малої 

Азії. Топографія італійських та балканських походів кельтів засвідчує, що вони 

дотримувалися чітко визначених маршрутів і розселялися невеликими анклавами в 

чужому етнолінгвістичному оточенні. 

Розгортанню процесу переселення передував довготривалий період 

формування сприятливих для міграцій факторів внутрішнього розвитку кельтських 

племен, а також накопичення інформації про країни Балканського півострова, яке 

здійснювалося невеликими групами кельтів. Вагому роль відігравали мікроміграції, 

зокрема, переміщення найманців, ремісників, а також жінок, задіяних у 

матримоніальних зв’язках. Основною причиною колонізаційних рухів кельтів була 

соціальна активність воїнського прошарку, окремі представники якого прагнули до 

підвищення соціального статусу за рахунок здійснення грабіжницьких походів. 

Певну роль могла відігравати також нестача ресурсів. Військові походи та 

переселення на велику відстань потребували налагодженої системи постачання й 

розподілу харчів, фуражу, питної води та інших припасів. У дисертації доведено, що 

міграційній активності кельтів сприяв панівний у їхньому середовищі господарсько-

культурний тип, у якому провідну роль відігравало розведення худоби. Він суттєво 

полегшував логістику й дозволяв кельтам порівняно швидко змінювати місця свого 

перебування. 

Пересування населення сприяли пожвавленню соціальної мобільності у 

середовищі кельтських племен, а також призвели до глибоких змін етносоціальної 

структури населення підкорених кельтами земель. Зокрема, практика знищення 

певної частини автохтонного чоловічого населення за одночасного збереження 

жінок пояснює той факт, що поширення латенської культури в багатьох регіонах, 

яких торкнулися міграції кельтів, не зруйнувало континууму виробничих практик, 

пов’язаних із діяльністю жінок (зокрема, виготовлення ліпної кераміки). Однак, 

підкреслимо, що збереження цих практик не було рівнозначним збереженню 

етнічної ідентичності місцевого докельтського населення та його культури як 

цілісного явища. Наведені у дисертації свідчення джерел пояснюють, чому у 

варварському середовищі при зміні археологічних культур нерідко спостерігаються 

відмінності в поховальному обряді жіночої та чоловічої частини населення, при 

чому в низці випадків фіксуються й значні відмінності в антропологічному складі 

похованих жінок та чоловіків. Континуітет автохтонних традицій матеріального 
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виробництва на колонізованих кельтами землях пояснюється також засвоєнням 

мігрантами ефективних механізмів адаптації, вироблених культурами тубільних 

етнічних груп.  

У підрозділі 3.2 «Етнокультурна взаємодія кельтів та ілліро-

фракійського населення на Балканах» вказано, що походи кельтів углиб 

Балканського півострова призвели до порушення військово-політичної рівноваги, 

установленої у регіоні за часів Александра Великого. Значні території в Подунав’ї, 

заселені ілліро-фракійськими племенами, після 279 р. до н. е. опинилися під владою 

кельтських переселенців, які заснували низку протодержавних утворень. У Фракії 

основна маса кельтів з’явилася після невдалого походу на Грецію у 279-278 рр. до н. 

е. Частина з них невдовзі переправилася до Малої Азії. Інші, навіть попри поразку 

завдану їм Антигоном Гонатом у 277 р. до н. е. біля Лісімахії, погрожували Візантію 

й збирали з цього поліса обтяжливу щорічну данину. На чолі з ватажком 

Комонторієм вони утворили «царство зі столицею Тиліс». Епіграфічні пам’ятки ІІІ 

ст. до н. е. засвідчують, що такі елліністичні центри як Кабіле, Аполлонія, 

Месемврія та Істрія перебували у постійній небезпеці, винуватцями якої могли бути 

кельти. У 219 р. до н. е. кельти показали себе вагомою військово-політичною силою 

в районі Чорноморських проток, коли під час війни між Родосом і Візантієм за 

контроль над торговельним судноплавством у регіоні цар кельтів Кавар виступив у 

ролі посередника, під тиском війська якого Візантій був змушений укласти зі своїми 

супротивниками мирну угоду. З 255 по 218 рр. до н. е. у цілій низці елліністичних 

центрів північно-східної Фракії (Арковна, Кабіле, Одессос, Ценіно) від імені Кавара 

здійснювався випуск срібних та бронзових емісій. Загалом царство Кавара 

становило паразитарне утворення, яке існувало насамперед за рахунок данини та 

податків, отримуваних від елліністичних торговельно-ремісничих центрів. Однак, у 

213 р. до н.е. кельтське царство було знищене фракійцями.  

Питання локалізації кельтської протодержави зі столицею Тиліс у Фракії є 

предметом дискусій. Найбільш обґрунтованою виглядає точка зору, згідно з якою 

йдеться про щонайменше два кельтських військово-політичних центри – «царство 

Комонторія» у південно-східній частині Фракії, яке існувало приблизно до середини 

ІІІ ст. до н. е., й «царство Кавара», що, судячи з археологічних та нумізматичних 

матеріалів, розташовувалося навколо городища Арковна на північному сході 

Болгарії.   

 Хоча греко-римські автори стверджують, що кельти здійснили масштабне 

вторгнення до Фракії й понад півстоліття тероризували автохтонні племена й 

грецькі поліси, археологічні джерела засвідчують, що безпосередньо від «кельтської 

навали» постраждали лише деякі другорядні міські поселення Фракії. Старі 

структури поселень та основні риси поховальної обрядовості в регіоні збереглися. 

Продовжували функціонувати й гето-фракійські політичні центри. Наплив 

латенських предметів, генетично пов’язаних із Богемією, Моравією та Карпатською 

котловиною, дозволяє говорити про інфільтрацію невеликих груп кельтів у 

автохтонне середовище, їхнє змішання з аборигенами, поширення моди на латенські 

предмети, які відтепер виготовлялися в місцевих ремісничих центрах. Більшість 

латенських артефактів представлена браслетами з рубчиками й духцовськими 
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фібулами з фальшивою пружинкою (тип Пеструп). Вони датовані періодом LT 

B2/C1 відносної хронології. Центрами виготовлення прикрас у латенському стилі 

були елліністичні поселення Сеутополіс та Сборяново у Північно-Східній Фракії. 

Інша поширена категорія знахідок – предмети озброєння та військового 

спорядження кельтів, виявлені у похованнях зі змішаним інвентарем (Мезек, 

Байлово, Пловдів, Казанлик, Кальново тощо).   

Дещо інша модель взаємодії кельтів із місцевим населенням склалася на 

землях Іллірії, де кельтська військова експансія поступово трансформувалася у 

відносно мирну акультурацію кельтів у місцевому іллірійському середовищі. Після 

завершення балканських походів у цій частині Балканського півострова 

сформувалося два основних угрупування кельтів – скордиски й тавриски. Останні 

були найтісніше інтегровані в латенський культурний простір. Вони займали багаті 

на корисні копалини й розташовані на перехресті торговельних шляхів землі 

Паннонії на території сучасних Словенії та Хорватії. Приток на ці землі, заселені 

первинно іллірійськими племенами, латенських імпортів спостерігається в останні 

десятиліття IV ст. до н. е., а в період LT C тут формується культурна група 

Мокроног. Її можна визначити як локальний варіант латенської культури, 

самобутність якого визначається автохтонними елементами, зокрема, 

використанням місцевих форм ліпної кераміки та деяких типів знарядь праці.  

Найбільш потужним та тривким виявилося племінне об’єднання скордисків. 

Згідно з античною традицією, скордиски походили від тієї частини війська Бренна, 

яка врятувалася від розгрому під Дельфами. На чолі зі своїм ватажком Батанаттом 

вони осіли у долині Сави, між горою Скордус та Дунаєм. Пізніше на північ від 

Дунаю сформувалася група, відома як малі скордиски. В етнокультурному 

відношенні скордиски становили частину спільного кельтського ареалу. Як і в 

інших регіонах кельтського світу, тут відомі великі могильники (Карабурма) та 

оппідуми (Сінгідунум, суч. Белград). Зв’язок скордисків із іншими кельтськими 

племенами, зокрема з таврисками, не переривався. Соціальна структура скордисків 

також мало відрізнялася від тієї, яка була притаманна кельтам Галлії. Водночас, 

поховальний обряд та матеріальне виробництво скордисків характеризувалися 

численними локальними особливостями. У цілому, матеріальна культура скордисків 

віддзеркалює інформацію писемних джерел про змішаний кельто-іллірійський 

характер згаданої етногрупи. Це підтверджують і свідчення ономастики, згідно з 

якими  частина зафіксованих античними авторами топонімів у регіоні має 

композитний характер.   

Загалом, утворення кельтами кількох потужних центрів військово-

політичного впливу призвело до виникнення в Подунав’ї нових форм ідентичності, 

поширення моди на певні типи статусних предметів, які раніше в цьому регіоні були 

невідомі, формування самобутніх культурних груп і, врешті-решт, помітної 

«кельтизації» сусідніх іллірійських та гето-дакійських племен. Можна в цілому 

погодитися з точкою зору тих дослідників, які розглядають утворення царства 

Тиліс, а також військово-політичних об’єднань таврисків і скордисків як процес 

латенізації місцевих культур. Однак, безперечним є те, що згаданий процес 
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відбувався за безпосередньої участі прибулої кельтської меншості, яка відіграла 

роль каталізатора процесів етнокультурної взаємодії. 

У підрозділі 3.3 «Північно-східне пограниччя латенської культури й 

процеси кельто-дакійської та кельто-германської акультурації» розгядається 

етнокультурна ситуація на північно-східній периферії кельтського світу в останні 

століття до н. е. Тут уздовж масиву Карпатських гір сформувались анклави 

латенської культури, які вступили в узаємодію з місцевим населенням і стали 

осередком поширення впливу кельтів на широких теренах Східної Європи.  

Найвіддаленішу на північний схід групу кельтських старожитностей 

становила група латенських пам’яток Закарпаття. Вона була складовою ширшого 

ареалу латенської культури Верхнього Потисся, що включав також території Східної 

Словаччини, Північно-Східної Угорщини та Північної Румунії. У Верхньому 

Потиссі носії латенської культури утворили кілька груп, культурна своєрідність 

яких виявилася в особливостях поховального обряду, що зазнав упливу місцевих 

культур скіфського часу. Латенські пам’ятки регіону вказують на динамічні процеси 

міжетнічної взаємодії. Найбільші могильники Верхнього Потисся, такі як Пішколт і 

Мухі, були біритуальними: кельтів і фракійців ховали на одному кладовищі, але у 

відповідності з різними ритуальними практиками. Характерно, що поховання, 

здійснені за автохтонним обрядом, не містять зброї й нерідко розташовані навколо 

або поблизу латенських воїнських поховань. Важливою рисою латенської культури 

Верхнього Потисся й Трансильванії є збереження автохтонних форм ліпної 

кераміки, яка продовжувала широко використовуватися.  

На Закарпатті виникли найбільш потужні центри ремісничого виробництва, 

серед яких Галіш-Ловачка впритул наблизилася до рівня протоміського поселення 

типу oppida. Водночас, на цій території практично відсутні класичні латенські 

поховання. Крім Галіш-Ловачки, існують відомості про приблизно 40 латенських 

поселень на території Закарпатської області України. У більшості випадків це типові 

для латенської культури невеликі відкриті селища, які складалися з двох-трьох 

жител і господарських споруд. Крім поселень на території Закарпаття виділяються 

поховальні комплекси з імпортними речами кельтського походження. Нерідко 

можна зустріти визначення цих поховань як латенських, що зазнали впливу гето-

фракійського середовища. Однак варто зауважити, що загальна їх кількість не 

перевищує десятка; усі вони виконані згідно з обрядом куштановицької культури й 

на куштановицьких могильниках, містять майже виключно жіночий інвентар. З 

огляду на це, згадані поховання точніше можна окреслити як куштановицькі з 

латенськими елементами. Їхня поява вказує насамперед на існування 

матримоніальних зв’язків між носіями прибулої латенської та автохтонної 

куштановицької культур, запозичення останніми престижних предметів кельтського 

виробництва, а також про взаємну асиміляцію й переважно мирний характер 

співіснування обох груп. Відсутність у регіоні класичних для 

центральноєвропейського латену інгумаційних поховань пояснюється специфікою 

поховального обряду, зокрема, раннім переходом місцевого кельтського населення 

до поховального обряду, який не залишає помітних для археології слідів.  



   19 

 

Вважається, що латенська культура Закарпаття припиняє своє існування в 

результаті експансії даків, носіїв латенізованих пам’яток Падеа-Панагюрські 

Колонії, близько середини І ст. до н. е. Водночас, знахідки в похованні з Бобового й 

на поселеннях Бакта й Дийда мальованої кераміки, найбільшим центром 

виробництва якої було дакійське городище Земплін, а також середньолатенських 

фібул засвідчує, що окремі кельтські поселення пережили кельто-дакійські війни 

середини І ст. до н. е. й на деякий час вписалися у нові економічні та політичні 

реалії.  

На півночі пограниччя латенської культури складалося з низки культурних 

груп, які почали формуватися ще з ранньолатенського часу. Кельтські анклави на 

території сучасної Польщі постали в результаті міграції різних племен і були 

значною мірою ізольовані одне від одного. Вроцлавський регіон (Нижня Силезія) 

був заселений вихідцями з Богемії, Глубчицька височина (Верхня Силезія) та 

Малопольща – мешканцями Моравії, а до району Пшемишля (Надсяння) проникали 

кельти з Верхнього Потисся. Географія окремих знахідок предметів латенської 

культури засвідчує поширення торговельної та переселенської активності кельтів 

далеко на північ, подекуди навіть до Балтійського узбережжя.  

На землях Нижньої Силезії, добре пристосованих для рільництва, досліджено 

значну кількість пам’яток латенської культури. Найстарші з них датують другою 

половиною IV ст. до н. е. (LT B). Протягом наступних двох століть у районі 

Вроцлава сформувалася локальна група латенської культури, для якої була 

характерна наявність великої кількості поховань і майже повна відсутність 

поселень. Місцеве кельтське населення підтримувало обмежені контакти із 

зовнішнім світом і дотримувалося консевративного способу життя. Проникнення 

кельтів на землі Глубчицької височини (Верхня Силезія) також датують періодом 

LT B1. Криза лужицької культури, яка супроводжувалася депопуляцією, сприяла 

утворенню на лівому березі Одера анклаву латенської культури між річками 

Особлога на півночі й Опава на півдні. Етнографічну особливість носіїв латенської 

культури у Глубчицькій Височині становила ліпна кераміка, у складі якої 

переважали оригінальні місцеві форми, а в деяких районах – поморські риси. Пік 

розвитку культури припадає на період LT C, а її занепад – на рубіж LT C2-D1, що 

пов’язують із пересуваннями кімврів. 

Порівняно компактна група пам’яток латенської культури з’являється в 

період LTC1 на сході сучасної Польщі, поблизу річок Сян та Віслок. Тут досліджено 

низку поселень, культурний шар яких представлений переважно знахідками 

фрагментів латенської графітованої кружальної кераміки й грубих ліпних посудин 

місцевих форм. Інші знахідки нечисленні й здебільшого випадкові. Важливою 

рисою, яка характеризує етнокультурний розвиток носіїв групи латенських пам’яток 

Надсяння, є зв’язок цієї групи із кельтськими старожитностями Верхнього Потисся. 

Виникнення згаданої групи нині нерідко пов’язують із міграціями та культурним 

впливом кельтів Закарпаття. 

На теренах Малопольщі на зламі LT B2а-В2b утворився найбільший за 

територією кельтський анклав, про рівень соціально-економічного розвитку якого 

свідчать знайдені форми для відливання монет, гончарні майстерні, які виробляли 
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високоякісну кераміку тощо. Нині в регіоні відомо лише чотири достовірних 

латенських поховання, тож консенсусною серед польських дослідників є думка про 

те, що місцеве кельтське населення практикувало поховальний обряд, який не 

залишає археологічних слідів. На певному етапі кельти Малопольщі вступили в 

активну етнокультурну взаємодію зі східними германцями. Ця особливість дала 

підстави З. Возняку виділити латенські пам’ятки Малопольщі в особливу тинецьку 

культурну групу, яка характеризувалася насамперед змішанням латенських та 

пшеворських рис. Проте останнім часом дедалі більше прихильників здобуває точка 

зору, згідно з якою ранні пшеворські переселенці в Малопольщі були нечисленними 

й утворювали окремі поселення, а їхні контакти з кельтами були обмеженими. На 

зламі LT D1-D2 у Малопольщі спостерігається приплив нового латенізованого 

населення, серед якого переважали носії пшеворської культури, а також 

проникнення певної групи латенізованого населення зі Східної Словаччини, яке 

принесло технологію виробництва мальованої гончарної кераміки земплінського 

типу. Носії розвинених технологій керамічного виробництва селилися в 

Малопольщі компактно, на окремих поселеннях, які були центрами торгівлі, 

ремісничого виробництва та виготовлення золотих монет. Це дає підстави вважати, 

що поліетнічне середовище тинецької групи контролювалося на той час 

кельтизованою елітою.  

Загалом, на північній периферії латенської культури відбувалися процеси 

акультурації за участі прибулого кельтського та автохтонного населення, які 

призвели до виникнення синкретичних культурних груп у Верхньому Потиссі, 

Силезії та Малопольщі.  

У четвертому розділі «Вплив кельтів на етнокультурний розвиток 

Східної Європи (ІІІ ст. до н. е. – І ст. н. е.)» проаналізовано свідчення писемних та 

археологічних джерел щодо ролі давніх кельтів в етнічних процесах на землях на 

схід від Карпат.  

У підрозділі 4.1 «Кельтські елементи в етногеографії Східної Європи на 

рубежі ер» зазначено, що писемні джерела вкрай обмежено висвітлюють історію 

населення Східної Європи в досліджуваний період. У більшості випадків йдеться 

про малоінформативні згадки топонімів та етнонімів, і вкрай рідко про історичні 

події, у яких брали участь носії цих етнонімів. Водночас, навіть ці уривчасті 

відомості мають надзвичайну цінність для реконструкції етнокультурних процесів у 

регіоні. У пункті 4.1.1 «Анарти й лугії» зазначено, що античні автори не відрізняли 

мешканців Верхнього Потисся, Трансильванії, Силезії, Малопольщі та інших 

анклавів на периферії латенської культури від основного масиву кельтських племен 

боїв і таврисків. Лише на рубежі ер у регіоні згадано кілька етнічних назв 

кельтського походження. Одним із них є етнонім Anart(i)oi, зафіксований Цезарем 

(VI. 25) та Клавдієм Птолемеєм (III. 8. 3). Останній повідомляє також про теврисків 

– сусідів анартів, під якими слід розуміти певну частину племінного об’єднання 

таврисків, яка пережила дакійський розгром. Простежити зв’язки анартів із більш 

ранніми кельтськими угрупуваннями не вдається. Поряд із анартами, Клавдій 

Птолемей згадує також плем’я Anartophracti, яке він розміщує на схід від Вісли й на 

північ від Карпат. В епоху Августа етнонім анарти фігурує також в епіграфічних 
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написах, в одному з яких згадується кельтський теонім Епона. Спроби ототожнити 

анартів і анартофрактів з, відповідно, кельтами Верхнього Потисся й Надсяння 

навряд чи можна вважати вдалими, адже тамтешні латенські пам’ятки  близько 

середини І ст. до н. е. занепадають, тоді як відомості про анартів у цей час тільки 

починають з’являтися. Отже, анартів слід ототожнювати не з власне кельтами 

Верхнього Потисся, а з кельто-дакійським населенням, яке проживало на цих землях 

після розгрому боїв й таврисків і залишило пізньолатенські городища Земплін й 

Мала Копаня. Частина цього населення в період LT D1/D2 переселилася в район 

Кракова, що дозволяє співвіднести її з анартофрактами. З кельто-германськими 

носіями латенізованих культур слід пов’язувати кельтомовний етнонім 

ранньоримського часу Lugii, який Тацит розміщує на північ від Карпат. 

Кельтськими за походженням, але такими, що зазнали впливу германських мов, 

визнають нині й назви деяких племен, які входили до союзу лугіїв.  

У пункті 4.1.2 «Галати й скіри» розглядається інформація Декрету на честь 

Протогена, де згадується загроза Ольвії з боку галатів та їхніх союзників. Декрет на 

честь Протогена та висвітлені у ньому події датуються в межах середини  ІІІ – 

перших десятиліть ІІ ст. до н. е. Автор дисертації приєднується до точки зору 

М. Ніколаєва, який на підставі дослідження родової ольвійської просопографії V-

I ст. до н. е. й синхронізації епонімного календаря Ольвії, дійшов висновку, що 

життя Протогена припадало приблизно на 276-236 рр. до н. е., а період його 

найбільш активної діяльності на час близько 256 р. до н. е. Це припущення 

підкріплюється тим, що між 250 та 230 рр. до н. е. в Ольвії карбували монети з 

легендами ΠΡΩ й ΠΡΩΤНР. Питання етнічної приналежності галатів протогенового 

декрету є предметом дискусій. Якщо події, описані у документі, справді припадали 

на середину або третю чверть ІІІ ст. до н. е., то під «галатами» у Декреті слід 

розуміти певне кельтське угрупування, зокрема вихідців з «царства Кавара» на 

півночі Фракії, або бритолагів з Нижнього Подунав’я. Якщо ж Декрет датується 

рубежем ІІІ-ІІ ст. до н. е. згаданих у ньому галатів швидше за все слід ототожнювати 

з бастарнами. Етнонім скіри, у свою чергу, є германським за походженням. Після 

появи у Декреті на честь Протогена скіри з’являються лише у «Природничій історії» 

Плінія Старшого (IV.28), де вміщено ітінерарій шляху від Чорного моря до 

Ютландії. Ареал перебування скірів, згідно зі свідченнями римського географа, 

простягався від невідомого острова Енінгія на Балтійському морі до басейну Вісли. 

Отже, інформація Плінія засвідчує, що в останні століття до нашої ери між 

басейнами Балтійського та Чорного морів існував певний транзитний коридор, яким, 

у тому числі, здійснювався обмін населенням. 

У пункті 4.1.3 «Бастарни й кельтоскіфи» розглядаються синкретичні 

етноніми, які з’являються в Південно-Східній Європі з ІІ ст. до н. е. Нині практично 

загальноприйнятим є ототожнення бастарнів із носіями латенізованих культур – 

поєнешті-лукашівської у межиріччі Прута й Дністра, а також (принаймні частково) 

зарубинецької у Середньому Подніпров’ї. Згадки про бастарнів з’являються під час 

Македонських війн, коли вони здійснили кілька військових походів у Мезію та 

Фракію. Бастарни взяли участь у Мітридатових війнах, а також в антиримському 

повстанні західнопонтійських міст на рубежі 60-50-х рр. до н. е. Близько середини 
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І ст. до н. е. бастарни були розгромлені даками Буребісти, однак  у 29 р. до н. е. вони 

несподівано оговталися й здійснили масований напад на Мезію, відбити який 

римлянам вдалося лише завдяки значному напруженню зусиль. Наприкінці І ст. н. е. 

бастарни все ще залишалися помітним об’єднанням на кордоні Германії та Сарматії. 

Той факт, що ранні античні джерела називали бастарнів галатами, а пізніші – 

германцями, призвів до довгої та безплідної історіографічної дискусії щодо етнічної 

належності згаданого племінного об’єднання. Останнім часом набула поширення 

гіпотеза, згідно з якою бастарни становили певну окремішну етнічну спільність 

«між кельтами та германцями». Однак теза про етнічну монолітність бастарнів 

суперечить наявним ономастичним та наративним джерелам. Загальноприйнята 

етимологія назви Bastarnae від германського «бастарди», «напівкровки» дозволяє 

впевнено класифікувати її не як самоназву, а як «подарований» сусідами 

алоетнонім. З аналізу згадок античних авторів випливає, що для греко-римського 

світу термін «бастарни» означав сукупність груп варварського населення Східної 

Європи, які мали певні спільні культурні риси, що відрізняли їх від автохтонного 

населення попередньої доби. У складі цих варварських груп могли перебувати й 

певні кельтомовні елементи. Ще один, подібний до бастарнів «продукт» античної 

історіографії представлений грецькою традицією про кельтоскіфів (Κελτοσκύθαι), 

землі яких, за свідченням Посідонія, простягалися до Меотіди. Не виключено, що у 

даному випадку йдеться про той саме конгломерат західних варварів, яких інші 

автори позначали як «бастарнів».   

У пункті 4.1.4 «Бритолаги й кельтські топоніми на Дністрі» проаналізовано 

корпус свідчень, які містяться у праці Клавдія Птолемея. У дельті Дунаю 

александрійський учений згадує кельтські топоніми Новіодун (Νουϊόδουνον; від 

кельт. novio- «новий», -dun «фортеця, місто») та Аліобрікс (Άλιόβριξ; від кельт. allo- 

«інший», -briga «фортеця на пагорбі») (III. 10. 5). Поряд, на північ від о. Певка, 

Клавдій Птолемей розміщує плем’я бритолагів (III. 10. 7), етнонім яких (Bριτολάγαι)  

також є беззаперечно кельтським за походженням. Інша група кельтомовних 

топонімів була зосереджена «вище річки Тірас біля Дакії» (III. 5. 14-15) Усього в 

цьому регіоні Птолемей перераховує п’ять населених пунктів. З них назви Карродун 

(Καρρόδουνον) та Еракт (Ήρακτον) достовірно походять з кельтських мов. Оскільки 

Клавдій Птолемей писав свій трактат ближче до середини ІІ ст., неодноразово 

здійснювалися спроби «задавнення» його свідчення про бритолагів та кельтські 

топоніми з метою прив’язки цієї інформації до періоду історичної експансії кельтів. 

Насправді належних підстав для такої архаїзації свідчень грецького географа немає, 

адже хоча Клавдій Птолемей і враховував свідчення свого старшого сучасника 

Марина Тірського (бл. 70-135 рр. н. е.), більшу частину інформації він отримував зі 

звітів римських мандрівників та торговців. Свідчення про кельтомовні топоніми в 

Північно-Західному Причорномор’ї та Подністров’ї були записані невдовзі після 

завершення дакійських війн імператора Траяна, коли римські кордони впритул 

наблизилися до вказаного регіону й частково навіть поглинули його. Швидше за все, 

Клавдій Птолемей зафіксував реальність або сучасну йому або таку, що була 

віддаленою від його років життя не більше ніж на одне-два покоління. Виникнення 

кельтомовних топонімів  у пониззі Дунаю та на Дністрі навряд чи можна пов’язати з 
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міграціями «історичних кельтів» – носіїв латенської культури. Усі вони локалізуються 

в ареалі латенізованих археологічних культур рубежу ер й з високою мірою 

ймовірності можуть бути пов’язані саме з їхніми носіями. Кельтські топоніми, так само 

як і етнонім бритолаги, були залишені певною частиною поліетнічного конгломерату, 

який у творах античних авторів носив назву бастарнів.  

У підрозділі 4.2 «“Латенізовані культури” та “кельтські імпорти” на схід 

від Карпат: етнокультурні інтерпретації» проаналізовано вплив латенської 

культури на археологічну ситуацію в регіоні. Зазначено, що у ранньолатенський час 

землі на схід від Карпат були заселені різнорідними групами гето-фракійського та 

скіфського населення, а також носіями милоградської археологічної культури 

лісової зони, яка зазнала істотного гальштатсько-латенського впливу. На рубежі ІІІ-

ІІ ст. до н. е. їхнє місце зайняли латенізовані культури – поєнешті-лукашівська та 

зарубинецька, походження яких пов’язують з пересуваннями варварського 

населення з кельто-германського пограниччя Центральної Європи.  Наприкінці ІІ – у 

першій половині І ст. до н. е. у складі латенізованих культур значно посилився 

вплив північно-західних, германських елементів. Згодом, в останні десятиліття І ст. 

до н. е. у Подністров’я та на Волинь проникли носії пшеворської культури. Власне 

латенські пам’ятки на схід від Карпат представлені переважно малоінформативними 

випадковими знахідками: прикрасами (зазвичай браслетами та фібулами, частина 

яких була виготовлена в Ольвії та інших місцевих виробничих центрах), 

фрагментами кераміки та елементами військового спорядження.  

У пункті 4.2.1 «Латенська металопластика» проаналізовано 

найпоширеніший тип латенських предметів на теренах Східної Європи. Істотною 

для хронологічних реконструкцій категорією знахідок є фібули, які можна умовно 

поділити на дві хронологічні групи. З них «ранньолатенські» фібули, у свою чергу, 

також поділяються на дві підгрупи. Перша з них – класичні духцовські фібули з 

кулькою на ніжці. Хронологія цих фібул визначається їхньою належністю до 

горизонту Духцов-Мюнзінген (IV – початкок ІІІ ст. до н. е.). Фібули, виявлені на 

сході кельтського ареалу, тяжіють до кінця цього періоду (у Фракії класична 

духцовська фібула знайдена у шарі руйнування емпорію Пістірос у 279 р. до н. е.). 

Лише одна з духцовських фібул (Залісся) була виявлена у кремаційному похованні, 

яке можна умовно визначити як латенське. Решта знахідок походить з культурного 

шару гетських та скіфських городищ, античних центрів та поморських поховань. До 

другої підгрупи «ранньолатенських» фібул належать застібки типу Пеструп (з 

фальшивою пружинкою). Кілька таких фібул виявлено у Північному 

Причорномор’ї, Нижньому та Середньому Подніпров’ї; поодинокі знахідки 

походять із гетських та елліністичних поховальних комплексів і поселень на теренах 

сучасної Румунії, а також із поховань культурної групи тираспольських курганів. 

Фібули згаданого типу широко представлені серед знахідок періоду LT B2/C1 на 

теренах Болгарії, де їхню появу пов’язують з існуванням у Фракії кельтського 

царства Тиліс та його культурним впливом.  

«Середньолатенські» фібули є однією з найбільш масових категорій 

металевих предметів ІІ – І ст. до н. е., однак кельтськими імпортами у Східній 

Європі можуть бути визнані лише кілька екземплярів, виявлених переважно у 
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комплексах латенізованих культур, які не належать до найбільш масових типів. На 

схід від Карпат зустрічаються також пізньолатенські фібули, відомі на заході 

кельтського ареалу. Однак ці знахідки з проникненням кельтського населення 

безпосередньо не пов’язані.  

Іншу репрезентативну групу знахідок на теренах Східної Європи становлять 

браслети й шийні гривни, які хронологічно тяжіють до фінальної стадії 

ранньолатенського періоду. Бронзові браслети з «рубчиками» й «шишечками» 

становлять одну з найчисленніших категорій знахідок латенського типу у Східній 

Європі. У більшості випадків ці знахідки є місцевими наслідуваннями латенських 

зразків. Лише поодинокі знахідки з гетських та скіфських городищ можуть бути 

визнані власне кельтськими імпортами. Браслети з «рубчиками» й «шишечками» 

традиційно датують періодом LT B, однак на теренах Болгарії такі браслети 

представлені у періоді LT B2/C1, тобто у III ст. до н. е. За аналогіями з подібними 

знахідками у Карпато-Балканському ареалі цим саме періодом можуть бути датовані 

знахідки щонайменше п’яти торквесів у Подніпров’ї та Подністров’ї.  

Значний інтерес становлять свинцеві кельто-фракійські монети з експозиції 

Одеського музею нумізматики. Виявлені у невстановленому місці на березі 

Дністровського лиману, ці монети належать до рідкісного типу Царевец, відомого 

тільки в Північній та Північно-Східній Фракії.  

Досить численною категорією латенських знахідок на землях на схід від 

Карпат є предмети озброєння, які розглядаються у пункті 4.2.2 «Зброя та військове 

спорядження». Хронологічно найбільш ранньою є знахідка меча з Вищетарасівки у 

Нижньому Подніпров’ї. На підставі аналізу єдиної збереженої фотографії меча, 

вдалося встановити, що пам’ятка належить до середньолатенського періоду, а її 

найближчі аналогії походять із кельтських анклавів Подунав’я періоду LT C. Меч 

було виявлено у похованні зі змішаним інвентарем, яке є типологічно подібним до 

аналогічних поховань з латенськими мечами у Фракії. Решта мечів, виявлених на 

землях на схід Карпат належать до пізньолатенських типів. Такі мечі виготовляли як 

власне кельтські майтерні, так і германські ремісники в ареалі латенізованих 

культур. Іншу категорію знахідок предметів військового спорядження становлять 

шоломи. При цьому, слід відзначити, що шоломи типу Монтефортіно, появу яких у 

Північному Причорномор’ї нерідко пов’язували з кельтами, насправді 

найімовірніше з’явилися у регіоні незалежно від них у період мітридатових війн або 

римсько-боспорської війни 45-49 рр. І ст. н. е. Достовірними кельтськими імпортами 

можуть вважатися лише пізньолатенські шоломи східнокельтського типу, відомі 

також як шоломи типу Ново Мєсто. Шоломи цього типу виготовляли з кінця ІІ до 

середини І ст. до н. е. в землях таврисків на території Словенії та Хорватії, звідки й 

походить більшість знахідок. Поява трьох шоломів такого рідкісного типу у 

сарматських поховальних та вотивних комплексах й ще п’ятьох у похованнях 

могильника Мутин латенізованої культурної групи Харіївка, може бути пов’язана з 

військовою активністю кельтських найманців у складі військ Мітридата VI Евпатора 

або поверненням бастарнів, які брали участь у балканському поході 29 р. до н. е. 

На окрему увагу заслуговує виявлена Д. Козаком бронзова накладка піхов 

меча, проаналізована у пункті 4.2.3 «Накладка піхов меча з Гриніва». Пам’ятка 
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походить з поховання № 3 гринівського могильника пшеворської культури у 

Верхньому Подністров’ї. Типологічно предмет належить до ажурних накладок opus 

interasile, які у пшеворській культурі з’являються в останні десятиліття до н. е. Його 

унікальність полягає у тому, що накладка прикрашена багатофігурною 

антропозооморфною композицією, яка поєднує у собі риси пізньолатенського, 

фракійського та сарматського художніх стилів. Єдину типологічну паралель 

становить накладка піхов меча з поховання 1846/5 у Міхово (Словенія), датованого 

епохою Тиберія. Більшість зображень, декоративних елементів та стилістичних 

прийомів, використаних при виготовленні гринівської накладки зустрічаються в 

іконографії ритуального котла з Гундеструп у Данії – унікальної пам’ятки мистецтва 

пізньолатенської доби. Точне визначення місця й часу виготовлення котла досі 

залишається дискусійним. За однією з версій (Т. Пауелл, Ф. Каул), гундеструпський 

котел був виготовлений в одному з кельто-іллірійських або кельто-фракійських 

осередків Подунав’я. Ця гіпотеза ґрунтується насамперед на стилістичній та 

технологічній близькості котла до пам’яток фракійської торевтики. Згідно з іншою 

гіпотезою (Г. Олмстед), котел був привезений з Північно-Західної Галлії, де відомі 

аналогічні форми ритуальних посудин. Гундеструпський котел є синкретичною 

пам’яткою, в якій поєдналися традиції південного сходу й північного заходу 

європейського Барбарикуму. Це саме можна сказати й стосовно гринівської 

накладки, яка до певної міри пояснює появу східноєвропейських та балканських 

мотивів у художньому стилі гундеструпського котла. Ф. Каул, який вважає, що 

котел опинився на теренах Данії внаслідок походів кімврів, зауважує також, що він 

міг бути вивезений з Фракії бастарнами у 29 р. до н. е., а згодом унаслідок обміну 

потрапити до Ютландії. Саме цей останній шлях є найбільш вірогідним для 

вирішення питання про походження накладки з пшеворського поховання у 

Верхньому Подністров’ї. Ексклюзивні паралелі між двома унікальними пам’ятками 

пізньолатенського мистецтва є додатковим аргументом на користь існування в 

пізньолатенський час комунікаційного маршруту, який сполучав Чорне і Балтійське 

моря і відігравав вкрай важливу роль в обміні населенням, престижними товарами 

та ідеями у Східній Європі. 

У пункті 4.2.4 «Щити-фіреї у боспорській іконографії» ідеться про 

елліністичні зображення овальних щитів (або воїнів зі щитами), які в античному 

світі виступали традиційним іконографічним маркером для позначення кельтських 

воїнів. У Північному Причорномор’ї зображення овального щита зустрічається у 

боспорській іконографії, а також на монетах царя Левкона ІІ. Шляхом пошуку 

аналогій серед творів елліністичного мистецтва було встановлено, що поява 

статуеток воїнів та Еротів з овальними щитами на Боспорі є наслідком впливу 

мистецької традиції елліністичного Єгипту, де подібні статуетки, які зображували 

кельтських воїнів, набули поширення після подій сирійсько-єгипетської війни 

219-217 рр. до н. е. 

Значний науковий інтерес викликає питання походження мідних монет 

Левкона ІІ із зображенням овального щита на реверсі й меча на аверсі, які могли 

з’явитися у 240-220 рр. або у 225-215 рр. до н. е. Припущення М. Трейстера про те, 

що на аверсі монети було зображено кельтський меч із антропоморфним руків’ям, 
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було піддане критиці Н. Фроловою, яка вбачає на боспорських монетах зображення 

скіфської зброї. Водночас, останнім часом були опубліковані зображення 

екземплярів дихалка Левкона ІІ з овальним щитом та мечем, на аверсі яких чітко 

видно руків’я з кульками, характерне саме для кельтських псевдоантропоморфних 

мечів. У Середземномор’ї елліністичні мідні й бронзові монети з зображенням 

овального щита пов’язані саме з кельтами. Так, на аверсі монети першої половини 

ІІІ ст. до н. е. з Аріміна зображення овального щита доповнене головою галла з 

торквесом на шиї. У Фракії відомі монети з овальним щитом, які карбували від імені 

царя Кавара. У Західному Причорномор’ї у другій половині ІІІ ст.  до н. е. монети з 

овальними щитами на реверсі карбувалися грецькими містами Апрос та Месембрія, 

які перебували під протекторатом кельтської держави у Фракії. Ураховуючи давні 

тісні зв’язки Боспорської держави з Фракією, появу монет Левкона ІІ зі щитами слід 

розглядати в колі цих аналогій. Поява таких зображень на боспорських монетах 

останньої чверті ІІІ ст. до н. е. може вказувати на певні зв’язки між Боспором та 

кельто-фракійськими політичними центрами.  Знайти свій вияв ці зв’язки могли як у 

діях Кавара, який у 219 р. до н. е. змусив Візантій розблокувати судноплавство у 

Босфорі й Дарданеллах у повній відповідності до інтересів Боспорського царства, 

так і в можливому постачанні кельтських найманців на службу боспорської династії. 

Отже, свідчення присутності латенських знахідок кельтського походження  

на землях на схід від Карпат відображають контакти населення згаданого регіону з 

кельтами, які були як опосередкованими, так і безпосередніми. Згадані греко-

римськими авторами етноніми й топоніми кельтського походження на теренах 

сучасних Польщі та Західної України засвідчують, що певні кельтомовні групи 

могли перебувати у складі носіїв латенізованих культур. Починаючи з ІІІ ст. до н. е. 

відбувалося проникнення до Східної Європи т. зв. «кельтських імпортів» у вигляді 

соціально престижних предметів озброєння та прикрас. Більшість класичних 

латенських виробів, а також деякі нумізматичні й іконографічні пам’ятки на 

території України мають найближчі (а подекуди й ексклюзивні) аналогії серед 

пам’яток Фракії періоду LT B2/C1, пов’язаних із кельтською присутністю. Їхня 

поява синхронізується з датою ольвійського Декрету на честь Протогена, у якому 

згадується палатська загроза, а також зростанням військово-політичної активності 

кельтського царства Кавара у Фракії. Імовірно, усі ці події та явища були 

взаємопов’язані. У пізньолатенський час кельтські імпорти надходять до Східної 

Європи переважно з Подунав’я. У цей час територія між Дністром та Дніпром 

відіграє значну роль в обміні населенням, технологіями та ідеями між Балканами та 

Північною Європою. 

У п’ятому розділі «Проблема етнокультурних контактів кельтів і 

слов’ян» розглядаються основні шляхи та прояви можливих кельто-слов’янських 

контактів.  

У підрозділі 5.1 «Кельто-слов’янські паралелі у мові та культурі» йдеться 

про те, що на рубежі ер у межах ареалу латенізованих культур відбувалися тісні 

контакти між носіями кельтських і германських мов, наслідком яких стало 

засвоєння останніми цілої низки кельтських за походженням термінів. У той самий 

час, у регіоні між Віслою та Дніпром кельто-германські групи вступали в узаємодію 
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з місцевим населенням, у якому більшість дослідників убачає предків слов’янських 

племен епохи пізньої античності та раннього середньовіччя. Слід зазначити, що 

можливості дослідження кельто-слов’янських етнокультурних контактів істотно 

обмежені двома обставинами. По-перше, між сходженням з історичної арени 

кельтських народів, які були підкорені римлянами, даками та германцями на рубежі 

ер, та появою перших достовірних згадок про слов’ян у писемних джерелах 

знаходиться майже півтисячолітня хронологічна лакуна. До середини І тис. н. е. 

праслов’яни відомі тільки за археологічними матеріалами, які не мають однозначної 

етнічної інтерпретації. По-друге, украй мало інформації зберіглося про кельтські 

мови та діалекти, які принаймні до рубежу н. е. були поширені в Центральній та 

Східній Європі, тобто в тих регіонах, де могли розгортатися контакти між кельтами 

та праслов’янами. Ці обставини роблять гіпотетичною будь-яку спробу виявлення 

кельто-слов’янських зв’язків. Тим не менше, свідчення мовознавства дають підстави 

вважати, що такі зв’язки все ж таки мали місце в минулому. 

У дисертації з точки зору історичної науки проаналізовані аргументи на 

користь кельто-слов’янких контактів, сформульовані такими лінгвістами як 

О. Шахматов, О. Трубачов, В. Мартинов, І. Нємєц, П. Стальмашчик, К. Т. Вітчак, 

В. Блажек тощо. Спростовано гіпотезу О. Трубачова щодо зв’язку літописних 

волохів, геродотових неврів та кельтського племені вольків, адже зазначена гіпотеза 

не підтверджується ані археологічними матеріалами, ані історичними джерелами. 

Не має підстав говорити й про зв’язок кельтів із волхвами – жрецькою організацією 

слов’ян-язичників. Схожість соціальних функцій кельтських друїдів та слов’янських 

волхвів пояснюється типологічною подібністю цих соціальних інститутів, які 

виникли на спільному індоєвропейському ґрунті. 

Водночас, контакти з кельтами, принаймні теоретично, мали вплинути на 

духовну культуру слов’янського населення. Деякі цікаві кельто-слов’янські паралелі 

справді можна знайти у фольклорі. Здебільшого їх можна пояснити генетичною 

спорідненістю обох традицій, тобто походженням зі спільного індоєвропейського 

джерела, а можливо й впливом «мандрівних сюжетів» на формування усної 

народної творчості європейських народів за середньовічної та ранньомодерної доби. 

Проте, не виключено, що окремі кельтські мотиви могли зберегтись у фольклорній 

традиції окремих регіонів, де упродовж тривалого часу кельти контактували із 

місцевим населенням та були асимільовані ним. В окремих випадках простежується 

навіть безперервність релігійної традиції з латенського часу до середньовіччя.  

Відомо, наприклад, що заснований кельтами культовий центр на горі Шленжа 

неподалік від м. Вроцлав продовжував використовуватися місцевим населенням до 

ХІ ст. У якості прикладу можливих кельтських запозичень у фольклорі слов’янських 

народів у дисертації розглядаються закарпатські легенди про Поган-Дівча та князя 

Лаборця. В обох сюжетах простежуються міфологічні мотиви, які не мають 

паралелей на слов’янському ґрунті, але знаходять при цьому прямі аналогії у 

хтонічних культах давніх кельтів.  

Загалом, слід зазначити, що лінгвістичних та фольклорно-етнографічних 

свідчень можливих кельто-слов’янських контактів стає дедалі більше. Не всі вони є 

надійними, однак деякі факти й явища дозволяють зробити висновок, що на певному 
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етапі розвитку історичні долі носіїв кельтських та слов’янських мов могли 

перетинатися.     

 У підрозділі 5.2 «Проблема кельтських реліктів у сучасній топонімії 

України» розглядаються межі й можливості використання сучасних топонімів у 

реконструкціях етнічної історії давнього населення. Відомо, що на території 

сучасної України, основний масив топонімії якої сформований слов’янськими 

мовами, зафіксовані назви місцевостей тюркського, іранського, романського, 

іллірійського, грецького походження. Серед усього масиву сучасних українських 

топонімів можуть бути наявними, зокрема, й назви місцевостей кельтського 

походження.  

Визначення кола ймовірних кельтизмів серед топонімів сучасної України 

дозволяє у новому світлі розглянути картину перебування кельтів на теренах 

Східної Європи. Водночас, необхідно мати на увазі, що переважна більшість 

зазначених топонімів уперше зафіксована не раніше XI-XII ст., тоді як останні 

достовірні свідчення функціонування у континентальній Європі та Малій Азії 

кельтських мов належать до епохи пізньої античності (IV ст. н. е.). Крім того, 

переважна більшість сучасних топонімів Східної Європи, щодо яких у різні часи 

пропонували кельтські етимології, можуть бути етимологізовані на ґрунті мов 

етнічних груп, які населяють ці терени сьогодні. Ураховуючи вказані вище 

обставини, сучасні топонімічні матеріали у дослідженнях з давньокельтської 

ономастики не розглядають узагалі. Можливо, такий підхід є надто категоричним й 

кельтські етимології сучасних топонімів можуть використовуватися в історико-

етнологічних реконструкціях принаймні як допоміжне джерело. Проте, навіть у 

цьому випадку сучасний топонім, який може претендувати на кельтське походження 

має відповідати певним критеріям достовірності. Зокрема, така назва має бути 

пов’язана з найпоширенішими достовірними кельтськими топонімічними основами, 

зафіксованими в античних джерелах. Крім того, варто очікувати, що гіпотетично 

кельтська назва не матиме широкого кола аналогій серед топонімів, розташованих 

далеко за межами ймовірного ареалу поширення носіїв кельтських мов. Аналіз 

запропонованих лінгвістами кельтських етимологій сучасних топонімів засвідчує, 

що лише кілька назв місцевостей на теренах сучасної України відповідає цим 

критеріям, при чому жодна з них беззастережно.   

З точки зору пошуку кельтизмів серед сучасних географічних назв України 

найбільш перспективною виглядає топонімія Закарпаття. Гідроніми Верхнього 

Потисся, стосовно яких припускають кельтське походження, не мають 

переконливих слов’янських етимологій або паралелей углибині слов’янського 

ареалу, натомість їхні аналоги надійно засвідчені в кельтському топонімічному 

фонді. Ідеться про гідроніми Латориця, Лаборець та Олька, які демонструють 

найбільшу близькість до стародавніх кельтських й зосереджуються в ареалі 

поширення латенських археологічних пам’яток. Свідчення сучасної топонімії, таким 

чином, узгоджуються з археологічною картиною та інформацією писемних джерел. 

Отже, ми не відкидаємо можливості кельтського походження тих або інших 

топонімів, які розташовані у глибині слов’янського ареалу й можуть бути 
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етимологізовані на слов’янському ґрунті. Але пізній час фіксації цих відомостей 

істотно знижує їхню цінність для історичної науки. 

 У підрозділі 5.3 «“Кельтські” ремінісценції у Східній Європі за доби пізньої 

античності та раннього середньовіччя» висвітлено ймовірні шляхи розгортання 

кельто-слов’янських контактів. Зазначено, що латенізовані культури рубежу ер, 

зокрема, зарубинецька та пшеворська, частину носіїв яких могли складати 

праслов’яни, становлять вірогідний історико-культурний контекст зазначених 

контактів.  Водночас, зустріч носіїв кельтських мов та праслов’ян могла відбутися 

навіть після сходження власне кельтів з історичної арени. В епоху пізньої 

античності кельтські діалекти все ще залишалися живими в західних провінціях 

Римської імперії, а також у малоазійській Галатії. У цей самий час в західних 

провінціях імперії спостерігалося явище так званого «кельтського ренесансу», яке 

знайшло прояв у відродженні традицій  матеріального виробництва й духовної 

культури племен передримського часу. Схожі процеси відбувалися й у Барбарикумі, 

де продовжували проживати асимільовані нащадки давніх кельтів. Частина їх могла 

проникнути до Східної Європи в період переселення готів та інших германських 

племен до Північного Причорномор’я. На таку можливість вказують результати 

нещодавніх антропологічних досліджень, які виявили, що серед чоловічих поховань 

деяких могильників черняхівської культури Наддністрянщини переважав морфотип, 

притаманний тілопокладенням латенської культури Центральної Європи. Ця 

інформація узгоджується з даними писемних джерел пізньоантичної доби, у яких 

етноніми кельти (Celtae), боїски (Boisci) та ітімари (Itimari) несподівано згадуються 

серед племен Північного Причорномор’я.  

Можливі контакти слов’ян із нащадками кельтського населення Центральної 

Європи в межах черняхівської культури мали несистемний та епізодичний характер. 

Водночас, низка дослідників уважає, що в пізньоантичний та ранньосередньовічний 

період на землі сучасної України проникла значна частина кельтського населення 

Галлії. Ці кельти, асимільовані у слов’янському середовищі, нібито очолили процес 

формування середньовічної Київської Русі. Вперше цю ідею висловив український 

політик та державний діяч Сергій Шелухін, який у 1929 р. сформулював так звану 

«кельтську теорію» походження Русі. Вона була заснована на припущенні про те, 

що за доби Великого переселення народів галльське плем’я рутенів переселилося на 

терени сучасної України, де нібито асимілювалося зі слов’янами й здійснило внесок 

у розбудову Київської держави. Хоча ця ідея не набула великої кількості 

прихильників у науковому середовищі, її положення час від часу знаходять 

сприйняття насамперед серед українських та російських дослідників.    

З наукової точки зору кельтська теорія походження Русі виглядає 

недостатньо аргументованою. Вона ґрунтується на «романтичному» сприйнятті 

кельтів як монолітного етносу зі своїм національним характером, який створив 

єдину у своїх проявах «цивілізацію». Методологічно некоректними є порівняння 

культури давніх кельтів та ранньосередньовічної Русі, адже між цими явищами 

простягається приблизно тисячолітня хронологічна лакуна. До того ж, за невеликим 

винятком, усі випадки подібності кельтської і давньоруської культур є 

типологічними, тобто такими, що їх можна пояснити схожими умовами розвитку 
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суспільств, що в різний час перебували на ранніх етапах формування державності й 

сприймали ті самі зовнішні впливи. Левова частка аргументів прихильників 

кельтської теорії походить із етимологічних побудов інтелектуалів середньовічної та 

ранньомодерної доби, які намагалися штучно прив’язати сучасні їм європейські 

народи до відомих із античних джерел етнічних назв. Наявність спільних рис у 

культурі Ірландії і Київської Русі, на яких акцентують увагу дослідники, можна 

пояснити існуванням прямих та опосередкованих контактів між Британськими 

островами та Східною Європою у Х-ХІІ ст. Ці контакти становлять перспективне 

поле для подальших досліджень, однак жодним чином вони не можуть указувати на 

якусь істотну роль кельтських народів, давніх або середньовічних, у створенні 

києво-руської державності. 

У висновках сформульовано основні положення дисертаційного 

дослідження, які виносяться на захист.  

- З’ясовано, що уже на етапі становлення на кельтологію впливали 

світоглядні та ідеологічні настанови різних історіографічних шкіл, нерідко 

політично вмотивовані. У новітній історіографії давніх кельтів розглядали як 

етногрупу, окремі частини (племена) якої були об’єднані спільними рисами 

матеріальної та духовної культури й в результаті масових міграцій розселилися від 

Ірландії до Туреччини. Поступово в історіографії, а до певної міри й у масовій 

свідомості, утвердилось уявлення про кельтів як про «передвісників» єдиної Європи 

та прогресивний культурний авангард західної цивілізації. У Східній Європі ця ідея 

призвела до виникнення полярних міграціоністських та автохтоністських концепцій 

й лише в останні десятиліття намітився пошук зваженого методологічного підходу, 

який би враховував роль в етнокультурних процесах як прибулих, так і автохтонних 

компонентів. Наприкінці ХХ ст. в західноєвропейській історіографії виник напрямок 

«кельтоскептиків», які, шляхом виявлення численних невідповідностей наукових 

уявлень про кельтів конкретним фактам історії та археології, здійснили наукову 

ревізію понятійно-термінологічного апарату кельтології й, зокрема, поставили під 

сумнів факт існування кельтів як певної історичної реальності. Такий погляд, однак, 

суперечить наявним джерелам, які представлені свідченнями греко-римських 

авторів, пам’ятками іконографії та матеріалами археології. Вони фіксують 

паралельні процеси поширення в Європі носіїв кельтських діалектів, окремих 

соціальних інститутів та явищ духовної культури, притаманних історичним кельтам, 

технологій матеріального виробництва та мотивів латенського художнього стилю. 

Ці процеси не були механічно поєднані, але певний зв’язок між поширенням 

кельтських мовних елементів та археологічних пам’яток латенського кола в 

багатьох регіонах Європи надійно простежується.   

- Визначено, що питання етнічної належності спільнот, відомих за 

писемними та археологічними джерелами, не може бути вирішене за допомогою 

класичних підходів примордіалізму та конструктивізму. З огляду на це, в основу 

теоретико-методологічної бази дослідження покладено комплексний 

палеоетнологічний підхід, який враховує концепції «елітарної етнічності» 

Р. Венскуса й «культурної ідентичності» Дж. Холла. На прикладі давніх кельтів 

виділено два типи етнічних спільнот, які були характерні для епохи античності та 
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раннього середньовіччя. Перший з них – етнолінгвістичні спільності, які мали 

дуалістичну природу. Спільноти цього типу були насамперед інтелектуальними 

конструкціями представників освічених прошарків сусідніх народів, що 

використовували їх для класифікації й пізнання світу іноземців-варварів. Однак в 

об’єктивній реальності цим конструкціям могли відповідати спільності людей, 

об’єднаних використанням близьких діалектів, традицій матеріального виробництва, 

релігійно-світоглядних уявлень, відображених у мистецтві тощо. Мовно-культурна 

близькість певних конгломератів племен, яка дозволяла зовнішнім спостерігачам 

класифікувати їх як етногрупи, за певних обставин, до яких насамперед слід 

віднести військову загрозу з боку істотно відмінних за своєю культурою сусідів, 

могла сприяти появі спільної етнічної ідентичності. Таким чином, на основі 

аморфних етнолінгвістичних спільностей могли утворюватися метаетнічні або 

культурні ідентичності, які інколи відігравали потужну інтегруючу роль. У межах 

однієї етнолінгвістичної спільноти або на пограниччі між близькими 

етнолінгвістичними спільнотами виникали чіткіше окреслені етнічні групи 

(етногрупи). Крім певних спільних рис у мові та культурі члени етногруп мали 

уявлення про спільне походження й колективну ідентичність, безпосереднім 

утіленням якої була групова власна назва. Етнічна ідентичність мала насамперед 

елітарний характер і формувалася ситуативно, здебільшого на основі об’єднувальної 

військово-політичної організації (вождівства). Провідну роль у конструюванні 

ідентичності відігравав прошарок родової аристократії та наближений до нього 

військовий, жрецький та ремісничий апарат, який зберігав генеалогічну та сакральну 

традицію. У повсякденному житті етнічна ідентичність поступалася за своїм 

значенням соціальній та релігійній ідентичностям, однак на рівні комунікацій між 

групами її роль не слід недооцінювати.  

- Встановлено, що характер процесів акультурації за участі давніх кельтів у 

Карпато-Балканському регіоні визначали міграції варварського населення 

Центральної Європи у південно-східному напрямку на рубежі IV-III ст. до н. е. 

Наявна інформація щодо кельтських міграцій відповідає актуальним теоретичним 

моделям просторового переміщення населення. Переселенській активності кельтів 

сприяв орієнтований на відгінне скотарство господарсько-культурний тип, який 

істотно спрощував логістику. Освоєння кельтами нових земель не супроводжували 

масові руйнування поселень й тотальна зміна населення. Прибула меншість була 

залучена у процеси акультурації з місцевою більшістю, унаслідок якої відбувалося 

виникнення локальних етнографічних груп, сукупність яких власне й становить 

поняття «східні кельти». Основним контингентом переселенців були молоді 

чоловіки, для яких участь у грабіжницьких рейдах і військове найманство 

відігравало роль соціального ліфта. Потрапляючи до іншокультурного середовища 

вони асимілювалися, причому особливо швидко згаданий процес ішов у тому 

випадку, якщо середовище було більш соціально-економічно розвиненим, ніж те, з 

якого вони вийшли. Асиміляція здійснювалася переважно через змішані шлюби. 

При цьому елементи первинної ідентичності в кельтів та їхніх нащадків могли 

зберігатися у формі уявлення про соціальну належність до прошарку воїнів.  
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- Виявлено, що у різних частинах Карпато-Балканського ареалу 

етнокультурний розвиток кельтських племен характеризувався локальними 

особливостями, характер яких визначався більшою або меншою інтенсивністю 

взаємодії з місцевим населенням. У Фракії кельтські військові загони, які в першій 

чверті ІІІ ст. до н. е. здійснювали грабіжницькі походи, поступово змішалися з 

місцевою фракійською елітою й інтегрувалися в локальну систему військово-

політичних зв’язків. У Подунав’ї починаючи з ранньолатенського періоду 

відбувалася поступова інфільтрація кельтів у місцеве іллірійське середовище, 

кульмінація якої припала на період після балканських походів 280-278 рр. до н. е. 

Унаслідок процесів акультурації за участі автохтонного населення у Паннонії та 

Іллірику утворилися потужні військово-політичні об’єднання таврисків і скордисків. 

Тавриски, з якими надійно пов’язують пам’ятки типу Мокроног, більшою мірою 

були інтегровані в латенський ареал Центральної Європи, тоді як пам’ятки 

скордисків за характером більше нагадують латенізовану культуру, у якій кельтські 

у своїй основі соціальні традиції й технології ремісничого виробництва 

нашарувалися на сильну місцеву основу. Скордиски підтримували тісні контакти з 

гето-дакійськими племенами й стали одним із основних джерел їхньої латенізації. 

Широкі терени Центрально-Східної Європи від Одера до Дніпра також були 

втягнуті в орбіту впливу культури кельтів. Уже в першій чверті ІІІ ст. до н. е. у 

Верхньому Потиссі, Верхній та Нижній Силезії, Малопольщі та Надсянні 

з’являються поховальні пам’ятки та поселення латенської культури, які не мали 

місцевого коріння. Їхню появу слід розглядати в контексті міграцій кельтських 

племен на Балканах, у Подунав’ї та в Малій Азії в період LT B2/C1. Археологічні 

свідчення, зокрема, сліди виготовлення монет на поселеннях, дозволяють 

припускати виникнення окремих центрів військово-політичного впливу на північно-

східному пограниччі латенської культури. Латенські анклави у Центрально-Східній 

Європі розвивалися синхронно з основним масивом кельтських племен, водночас, 

їхнє периферійне положення визначало певну консервативність культурного 

розвитку.  

- На землях, які розташовані на схід від Карпат можна говорити лише про 

проникнення невеликих груп кельтського населення, яке стало результатом 

мікроміграцій військових загонів, жінок, залучених до матримоніальних зв’язків, а 

також кваліфікованих ремісників, яким був притаманний високий рівень 

мобільності. Їхньою активністю пояснюється поява так званих «латенських 

імпортів», більшість яких може бути віднесена до періоду LT B2/C1. Є підстави 

вважати, що в цей час Північно-Західне Причорномор’я на короткий період увійшло 

до сфери етнокультурного та військово-політичного впливу групи кельтів, яка після 

279 р. до н. е. закріпилася в північно-східній частині Фракії. Свідченням цього є 

поширення у припонтійській зоні специфічних пам’яток, характерних саме для 

фракійського латену ІІІ ст. до н. е. Ці знахідки разом із новітнім датуванням Декрету 

на честь Протогена ближче до середини ІІІ ст. до н. е., дозволяють вважати, що 

згадана у даному епіграфічному документі загроза Ольвії з боку «галатів» насправді 

надходила не від кельто-германського конгломерату бастарнів, як це нерідко 

припускають, а від військово-політичного об’єднання Кавара у Фракії, який на той 
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час установив протекторат над більшістю полісів Західного Причономор’я. У 

першій чверті ІІ ст. до н. е. в басейнах Одера, Вісли, Дністра й Дніпра формуються 

археологічні культури, які зазнали значного кельтського впливу. «Вестернізація» 

культури варварського населення Східної Європи збіглася в часі з появою в 

античній літературі псевдоетнонімів «бастарни» й «кельтоскіфи». Вони об’єднували 

різні за етнічним походженням та мовним складом групи варварів, які мали певні 

спільні культурні риси й могли укладати ситуативні політичні союзи для здійснення 

військових рейдів на південь. Археологічні й писемні джерела дозволяють 

простежити залучення в міграційні рухи між Балтійським та Чорним морями значної 

маси північноєвропейського населення, яке посилювало тиск на північно-східну 

периферію латенської культури. На півдні сучасної Польщі період відносно мирного 

співіснування латенських анклавів із носіями пшеворської культури завершився на 

етапі LT C2/D1. У цей час переважна більшість кельтських осередків була 

ліквідована. Майже синхронно землі Верхнього Потисся стали об’єктом експансії 

даків Буребісти, яку змогли пережити лише деякі другорядні кельтські поселення. 

Водночас, доводиться говорити радше не про знищення, а про трансформацію 

кельтських осередків Закарпаття й Південної Польщі. Величезний культурний і 

технологічний потенціал кельтів у сполученні з військово-політичною потугою 

германських і дакійських племен призвів до появи нових синкретичних культурних 

груп, еліта яких навіть на рубежі ер продовжувала відчувати на собі істотний вплив 

культури кельтів.  

- Контакти носіїв кельтських діалектів із праслов’янами, які засвідчує 

наявність кельто-слов’янських ізоглос, могли відбутися в ареалі латенізованих 

культур Центральної та Східної Європи. У цьому історичному контексті відбувалися 

контакти між кельтами й германцями. Однак на відміну від германських мов, до 

яких перейшла велика кількість кельтських соціальних, політичних та військових 

термінів, у слов’янських мовах кельтськими за походженням може бути визнана 

лише певна кількість слів, пов’язаних переважно з господарською діяльністю та 

релігійно-ідеологічною сферою. Отже, за характером кельто-слов’янські контакти 

мали відрізнятися від кельто-германських. Можливо, вони мали місце ще на етапі 

формування обох етнолінгвістичних спільнот у період пізньої бронзи. Однак таке 

припущення є радше попереднім і потребує подальшого розроблення. Варто 

відзначити наявність деяких кельто-слов’янських паралелей у фольклорі та 

обрядовості. Водночас, виразні елементи ймовірно кельтського походження 

збереглися насамперед у периферійних варіантах фольклору слов’янських народів, 

зокрема, у тих регіонах, де відзначене довготривале перебування кельтів. В епоху 

пізньої античності контакти між кельтомовними групами й праслов’янами також 

могли мати місце, однак за характером вони були несистемними й епізодичними. Є 

підстави вважати, що під час міграцій готів та інших германських племен у Північне 

Причорномор’я на територію сучасної України потрапили певні нащадки 

кельтського населення Центральної Європи. Проте, немає жодних підстав 

стверджувати про якісь масштабні переселення нащадків кельтів із римських 

провінцій та їхній внесок у творення державності слов’янських племен. Кельтська 

теорія походження Київської Русі ґрунтується на хибних аргументах і не може бути 
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прийнята. Окремі паралелі в культурі Київської Русі та середньовічної Ірландії, що 

їх розглядають у її контексті, можна пояснити або посередництвом норманів 

(варягів), або контактами освіченого прошарку києво-руської держави з 

ірландськими монахами наприкінці ХІ ст.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Казакевич Г. М. Кельти в етнокультурних процесах Центральної та 

Східної Європи (ІІІ ст. до н. е. – І ст. н. е.) – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.05 – етнологія. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2015. – Рукопис. 

Дисертація присвячена проблемі участі кельтів у процесах міжетнічної 

взаємодії, які відбувалися на теренах Центральної та Східної Європи на рубежі ер, а 

також впливу кельтів на етнокультурний розвиток місцевого населення. 

Охарактеризовано вплив соціокультурних та політико-ідеологічних настанов 

модерної доби на формування наукових уявлень про кельтські народи. Із 

застосуванням методів етнології сформульовано підходи до вивчення кельтів як 

етнічної групи. Реконструйовано участь кельтів у процесах етнокультурної взаємодії 

з племенами й народами, які у давні часи населяли Південно-Східну Європу. 

Зокрема, з точки зору методів соціальної антропології проаналізовано міграції 

кельтів у південно-східному напрямку, висвітлено механізми акультурації та 

взаємної асиміляції прибулого кельтського та автохтонного населення регіону. 

Особливу увагу приділено питанням перебування давніх кельтів на землях сучасної 

України. Систематизовано наявні на сьогоднішній день археологічні, наративні, 

епіграфічні, лінгвістичні та інші джерела з теми. Розглядається також питання  

імовірного історичного контексту контактів давніх кельтів зі слов’янами. 

Ключові слова: кельти, германці, фракійці, слов’яни, латенська культура, 

латенізація, етнокультурні процеси, акультурація, етнічна ідентичність, міграції, 

Карпато-Балканський ареал, Східна Європа.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Казакевич Г. М. Кельты в этнокультурных процессах Центральной и 

Восточной Европы (ІІІ в. до н. э. – І в. н. э.) – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.05 – этнология. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2015. – 

Рукопись. 

Диссертация посвящена проблеме участия кельтов в процессах 

межэтнического взаимодействия, которые имели место на территории Центральной 

и Восточной Европы на рубеже эр, а также влиянию кельтов на этнокультурное 

развитие местного населения. Охарактеризовано влияние социокультурных и 

политико-идеологических идей нового и новейшего времени на формирование 

научных представлений о кельтских народах. С применением методов этнологии 

сформулированы подходы к изучению кельтов как этнической группы. 

Реконструировано участие кельтов в процессах этнокультурного взаимодействия с 

племенами и народами, которые в древности населяли Юго-Восточную Европу. В 

частности, с точки зрения методов социальной антропологии проанализированы 

миграции кельтов в юго-восточном направлении, раскрыты механизмы 

аккультурации и взаимной ассимиляции пришлого кельтского и автохтонного 

населения региона. Особое внимание уделено вопросам пребывания древних 

кельтов на землях современной Украины. Систематизированы существующие на 

сегодняшний день археологические, нарративные, эпиграфические, 

лингвистические и другие источники по теме. Рассматривается также вопрос 

вероятного исторического контекста контактов древних кельтов со славянами.  

 Ключевые слова: кельты, германцы, фракийцы, славяне, латенская культура, 

латенизация, этнокультурные процессы, аккультурация, этническая идентичность, 

миграции, Карпато-Балканский ареал, Восточная Европа. 

 

SUMMARY 

 

 Kazakevich G. M. Celts in the ethnic and cultural processes in Central and 

Eastern Europe (3
rd

 c. BC – 1 c. AD). - Manuscript  

 Dissertation for obtaining the doctor of historical sciences degree in 07.00.05 – 

ethnology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of education and 

science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The dissertation is devoted to the problem of Iron Age Celts’ involvement in the processes 

of ethnic interaction which were taking their place in the territory of Central and Eastern 

Europe in turn of eras as well as the Celtic influence on local population cultural 

development. The study is based on the wide range of written and archaeological sources. 

The concepts of Celtic identity and migrations are re-assessed from the social 

anthropological point of view. It is stated that the Celtic military raids of 279-277 BC were 

preceded by the long period of contacts. The Celtic migrants in the Balkans moved 

according to the well-defined routes and settled down forming the ethnic enclaves and 
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assimilating the native population. The great role of cattle breeding contributed to the Iron 

Age Celts’ ability to make the long distance movements. Basing on the survey of sources 

about the Celtic and Germanic migrations, it is suggested that the migrations contributed 

to the increasing of social mobility and gender roles changing in the barbarian society. The 

interrelations of the Celts with autochtonous population in Thrace, Illyria and Carpathian 

basin are overviewed. Special attention is paid to the Celtic presence in the territory of 

today’s Ukraine and probable contacts between the Celts and the Slavs. The following 

problems are discussed: the La Tène culture of the Trans-Carpathian (Upper Tisza) region 

and its links with the Central European Celts, the Celtic imported goods in the cultures of 

the forest and steppe-forest zones of Ukraine and Belorus in 3-first cent. BC, the Celtic 

military and mercenary activity in the North Pontic area and the Kingdom of Bospor, the 

La Tène influence on the development of the Pontic region's decorative art, as well as the 

Eastern European contribution to the late La Tène art.  It is pointed out that the Upper 

Tisza area was the only region of today’s Ukraine which was exposed to the colonization 

of the Central European Celts.  However, there are many archaeological and linguistic 

records on the Celtic presence eastward of the Carpathians and their influence on the local 

Poieneşti-Lukashevka, Zarubyntsi and Przeworsk cultures. It is stated that only 

comparably small Celtic and Germanic groups from Temperate Europe penetrated in the 

region in 3-first cs. BC.  However the autochthonous elite adopted the La Tène artifacts as 

symbolic objects reflecting the high social rank of their possessors. New ritual practices, 

styles of combat and loanwords (e.g. ethnic and place names containing Celtic elements) 

were also introduced into the region. The author pays attention to the problem of contacts 

between the Celts and Slavs. It is stated that such contacts could take their place in the area 

of Przeworsk and Zarubyntsi cultures of the late La Tène period. Considering the fact that 

the distinction of Slavic ethnic component in those cultures may be problematic, it is 

argued that the Slavs could have contacts with the ancestors of Central European Celts 

during the Age of Migrations. 

Key words: Celts, Germans, Thracians, Slavs, La Tène culture, Latènization, ethnic 

and cultural processes, acculturation, ethnic identity, migrations, Carpathians, Balkan 

Peninsula, South-Eastern Europe.   
 


