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Прозоровська Олександра

"Нікопольщина – серце Скіфії"

Нікопольщина є давньою історичною землею. Вона є свідком багатьох епохальних
історично значимих подій, як для України, так і для світу. Один з найбільш яскравих
періодів історії краю пов’язаний з Великою Скіфією - давньою імперією кочових і
напівкочових племен. Територія Скіфів була дуже великою, проте саме Нікопольщина
стала її серцем. Саме у цих місцях безліч курганів, які і по сьогодення нагадують про
величних скіфів.

Вони відіграли велику роль у житті багатьох народів, залишивши після себе особливу
культуру та безліч цінностей, більша частина яких збереглася саме на теренах
Нікопольщини. Скіфи, будучи кочовим народом, за традицією ховали померлих родичів у
великих земляних насипах курганах разом із великою кількістю різноманітних речей.

Своєї найвищої могутності Скіфія досягла в IV ст. до н.е. на Нікопольщині після
мігрування населення до Північного Причорномор’я, де по опису Геродота знаходилася
«священна земля Геррос». Найвідоміші кургани, такі як Чортомлик і Товста Могила
відносяться саме до цього часу.

Розкопки скіфських могильників-курганів у XIX - XX ст. дозволили отримати додаткові
відомості про цей народ. Деякі могильні кургани скіфів досягали 20-метрової висоти.
Найбільш відомими із скіфських курганів є Куль-Оба (розкопаний у 1830 р.),
Чортомликський (1863 р.), Солоха (1912 р.).
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Я вважаю, що Нікопольщину насправді можна вважати серцем Скіфії, адже саме на її
території розміщено найбільше курганів. Серед них є різні, навіть на вигляд доволі
сучасні споруди. До таких можна віднести Соболеву могилу. До неї веде дорога,
вимощена плитами. На курган можна навіть піднятися – туди ведуть цементовані
сходинки. Хоча він був значно змінений за радянських часів, проте не втратив своєї
атмосферності. Могила відразу нагадує скіфські часи.

Також дуже відомою є Товста Могила, яка також знаходиться на території
Нікопольщини. У ній було знайдено найбільше різноманітних коштовних речей, які
допомогли нам уявити, якими були скіфи. Таке поховання принесло з собою усю культуру
минулих століть, яку тільки можна було представити.
Більшість прикрас, які вдалося віднайти, були зроблені з золота, що дозволяє нам бути
впевненими у розвинутій культурі Скіфії. Кожен знатний чоловік мав прикраси, які б
визначали його з-поміж інших.
На мій погляд, саме всі ці знахідки дають право називати Нікопольщину серцем Скіфії,
адже на її території знаходиться далеко не один курган, а більше сотні. Така кількість
поховань говорить про велику кількість населення. Скіфи довго перебували у цих місцях,
які здавалися їм найбільш привабливими для життя. Край чудових природних умов для
розвитку цілого народу.
Тут були знайдені безцінні твори скіфського мистецтва: золота ваза зі сценами
повсякденного життя скіфів, жіноча гривна, бляха-олень, електрова ваза (Куль-Оба);
золоте обкладення гориту (футляра для лука і стріл), мечі із золотими рукоятями, золоті
прикраси, велика срібна ваза (Чортомликський курган), зброя, прикрашена золотом і
коштовними камінями, золоті браслети і гривни, золотий гребінь, плоска золота чаша
(фіал), бронзовий шолом, срібна позолочена посудина зі сценами полювання скіфів на
левів (Солоха).

Усі культурні пам’ятки, які були знайдені на території Нікопольщини говорять про те, що
вона стала осередком життя скіфів. Кожне відкриття підтверджує це, оскільки кочові
племена залишили після себе дуже багато згадок. Нікопольщина – історична батьківщина
давніх скіфів.
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