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В статті публікується нова серія ефталітських монет, на підставі іконографії 
яких вирішуються питання практики, хронології та поширення звичаю штучної 
деформації черепа в деяких групах іраномовних кочовиків. Співвідношення фактів 
знахідок навмисно деформованих черепів і тамги т. зв. “схеми Інінфімея” окреслює 
ареал носіїв цього звичаю та знаку в III–VI ст. н. е., що дозволяє вважати центром 
походження практики краніопластики Східне Приаралля кушанського часу. 
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Після першої англо-афганської кампанії в зібраннях європейських 

музеїв та приватних колекцій з’являються декілька десятків монет з 
невідомою досі легендою, що нагадували ранньосередньовічні сасанідські 
карбування. Вперше з історичними ефталітами або “білими гунами” ці 
монети пов’язав В. Сен-Мартен1. Наступні монетні знахідки в Гіндукуші та 
Кашмірі, з подальшим співвідношенням грецьких, китайських, сирійських та 
вірменських письмових джерел, дозволили уточнити хронологію ефталітської 
доби цього регіону. Однак, новітні численні знахідки ефталітських карбувань 
повертають нас до, здавалось, вже вирішених проблем практики навмисної 
краніопластики серед ефталітської еліти. 

Матеріалом для цієї роботи стали сім монет з низькоякісного срібла та 
міді, знайдені в провінції Хаз Араджат (район Кабулу, Афганістан) в період з 
1987 по 1991 рр., які зберігаються зараз у приватній колекції в США2. На 
жаль, як і більшість інших нумізматичних серій з цього регіону, монети були 
придбані у афганських селян, і тому не пов’язані з важливим для датування 
контекстом археологічного комплексу знахідок. Читання легенди, типологія 
та датування пропонується за класифікацією Р. Ґьобля3. 

1. Кхінгіла (близько 460–490 рр.). Срібна драхма. Тип: Gobl-73 (варіант 
Gobl-50?). 

Діаметр: 27 мм. Вага: 2,69 г. 
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Аверс: бюст правителя праворуч у вінці з двома півмісяцями та двома 
кінцями стрічок [тип корони Gobl-17v(?)]. В руці інсиґнія або штандарт. За 
плечима правителя випромінюють язики полум’я. В правій частині 
монетного поля – тамга. Легенда на бактрі ‘ShaHi_MePa’ (?). Голова царя має 
сліди навмисної деформації лобно-потиличного типу. 

Реверс: зображення вівтаря вогню перебито аверсним штампом. 
2. Кхінгіла (близько 460–490 рр.). Срібна драхма. Тип: Gobl-74. 
Діаметр: 29 мм. Діаметр реверсного контуру: 25 мм. Вага: 2,89 г. 
Аверс: бюст правителя праворуч у діадемі з одним півмісяцем та двома 

кінцями [тип корони Gobl-15]. В лівій частині – тамга. Легенда на бактрі 
‘MePaMa’. Голова царя має сліди навмисної деформації лобно-потиличного 
типу. 

Реверс: зображення вівтаря вогню перебито аверсним штампом. 
3. Кхінгіла (близько 460–490 рр.). Срібна драхма. Тип: Gobl-60. 
Діаметр: 30 мм. Вага: 3,24 г. 
Аверс: бюст правителя праворуч. Кінці пекторалі (?) і тамга – в правій 

частині. За плечима правителя випромінюють язики полум’я. Легенда на 
бактрі ‘ShOYO ALChONO’. Голова царя має сліди навмисної деформації 
лобно-потиличного типу. 

Реверс: зображення вівтаря вогню перебито аверсним штампом. 
4. Торамана (?) (490–515 рр.). Мідна монета полігональної форми. Тип: 

Gobl-34/35(?) 
Розміри: 17?19 мм. Діаметр реверсного контуру: 13 мм. Вага: 1,87 г. 
Аверс: бюст правителя праворуч. Погано простежується легенда на 

брахмі. Голова царя має сліди навмисної деформації лобно-потиличного 
типу. 

Реверс: тамга. 
5. Торамана (490–515 рр.). Білонова драхма. Тип: Gobl-113v (корона і 

легенда варіюють). 
Діаметр: 22 мм. Діаметр аверсного контуру: 22 мм. Вага: 3,11 г. 
Аверс: бюст правителя праворуч, зображеного у діадемі з перлин з 

двома півмісяцями та прикрашеною попереду тризубом [тип корони Gobl-
33v]. В лівій частині – тамга. Легенда на брахмі ‘Tri-Lo’. Поперед бюсту – дві 
чи три (?) літери на бактрі (?). Голова царя має сліди навмисної деформації 
лобно-потиличного типу. 

Реверс: чистий, зі слідами аверсного штампу. 
6. ‘Незак Малка’ (близько 545–650 рр.). Срібна драхма. Тип: Gobl-

222,21/III. 
Діаметр: 27 мм. Діаметр аверсного/реверсного контуру: 25 мм. Вага: 

3,58 г. 
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Аверс: бюст правителя праворуч в “короні бика” [тип корони Gobl-38v 
(?)], в руці – інсигнія (?). В лівій частині – тамга. Легенда на пехлеві ‘NYCKY 
MLK’. Голова царя має сліди навмисної деформації лобно-потиличного типу. 

Реверс: зображення вівтаря вогню та фігур мобед зліва та справа. Над 
полум’ям – два солярних колеса. 

6. ‘Незак Малка’ (близько 545–650 рр.). Білонова драхма. Тип: Gobl-
198. 

Діаметр: 27 мм. Діаметр аверсного/реверсного контуру: 25 мм. Вага: 
3,86 г. 

Аверс: бюст правителя праворуч в “короні бика”, кінці стрічок діадеми 
– в правій частині. В лівій частині – тамга. Літера пехлеві ‘S’ – в правій 
частині. Легенда на пехлеві ‘NSK MLK’. Голова царя має сліди навмисної 
деформації лобно-потиличного типу. 

Реверс: зображення вівтаря вогню та фігур мобед зліва та справа. Над 
полум’ям – два солярних колеса. 

Монети вдалось ідентифікувати: три належать Кхінгілі, дві 
співвіднесені з Тораманою, дві – з ‘Незак Малкою’. Для обґрунтування такої 
атрибуції і датування карбів ми маємо зробити невеликий екскурс в історію 
Центральної Азії V–VI ст.  

З середини V ст. сасаніди ведуть постійну боротьбу з кидаро-хіоніто-
ефталітським об’єднанням на східних кордонах Ірану. Згідно з 
повідомленнями сирійських та вірменських хронік Йездигерд II в 446–447, 
450, 454 рр. здійснює декілька вдалих походів проти “кушан” в області 
Прикаспію та Гератського оазису. Однак, після смерті Йездигерда в 457 р. 
міжусобиці між його спадкоємцями точаться на тлі укріплення міці хіонитів 
та ефталітів, по допомогу яких сасанідським принцам вже доводиться 
звертатися. Пероз, який переміг у цій боротьбі, здійснює в 465, 482 і 484 рр. 
серію кампаній проти свого колишнього союзника – ябґу4 ефталітів 
Хушнаваза, що призвело до гибелі шахиншаха та остаточної втрати Іраном 
територій Соґду, Мерву, Тохаристану й Західного Турану. Серед цих подій 
останньої чверті V ст. н. е. важливим для нас є епізод, пов’язаний з облогою 
Перозом в 468 р. князя кидарітів Кунха, сина Кидари в його столиці. Пріск 
Панійський повідомляє, що, не зважаючи на те, що місто було взяте персами, 
Кунху вдалось пробитись і він “відступив до Індії, де завоював п’ять 
держав”5. М. Бічурін6 і Ф. Альтгейм7 співвідносять Кунху з хіонітським 
правителем Соґду та ефталітським царем Агшунваром Хушнавазом8, що, з 
одного боку, пов’язує ці три етноніми, а з іншого, поширює хронологічні 
рамки емісії Кхінгіли. На користь цього свідчить також і легенда ‘ShOYO 
ALChONO’ – “цар хіонитів” на одній з наших монет і помічені вище численні 
запозичення з сасанідських карбувань9. 

З пасажем Пріска синхронні перші етапи ефталітської експансії до Індії, 
де “білі гуни” наприкінці V ст. зіткнулися з інтересами імперії Гупта10. 
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Вочевидь, скромність ефталітських претензій до переможеного Ірану може 
бути пояснена тим, що війна в Північній Індії забирала левову частку їх 
ресурсів11. Скандрагупта Вікрамадітья знайшов сили для відбиття навали, але 
після його смерті в 467 р. війна розпочалась знов й ініціатива перейшла до 
рук ефталітського правителя Торамани12. На початок VI ст. Торамана зайняв 
більшість території Північно-Західної Індії і досяг Центральної Мальви. 
Лише в 510 р. його зупинила коаліція п’яти індійських князівств. 

На час правління Кхінгіли і Торамани припадає початок розквіту 
держави ефталітів, яка охопила країни по обидва боки Паміру, а Кабулустан 
майже на два століття стає одним з форпостів ефталітської гегемонії13. 

Певно, що вже при спадкоємцях Торамани ефталіти Індії 
відокремлюються в Кабулустані та Гандахарі від північної групи, що 
здійсньється під тиском зі сходу та півночі Тюркським каганатом, а з півдня – 
правителями Раджастана. Для другої половини VI–VII ст. відомі численні 
монетні знахідки царя чи царів, які носили ім’я Непак/Незак14. Деякі сумніви 
викликає сама ефталітська приналежність ‘Незак Малки’15. Однак, усталена 
арамейська ідеограма ‘MLK’, зороастрійська символіка, тамга та фіксована 
зміна форми голови дозволяють нам все ж таки віднести ці монети до “білих 
гунів”. 

Спільною особливістю досліджуваних монет є достатньо реалістичне 
вирішення зображень ефталітських правителів. Це дозволило Ш. Уйфальві 
припустити наявність штучної деформації черепа у Торамани і Міхiракули16. 
Описуючи зображення правителів “ефталітів Індії” дослідник зауважує, що 
на думку П. Брока, “форма їх голови не нормальна, та є наслідком навмисної 
зміни”17. Втім, не всі вчені одразу погодились з Ш. Уйфальві – відомий 
англійський нумізмат-орієнталіст А. Кеннінгхем сумнівався у висновках 
антрополога, вважаючи, що трактування зображень ефталітських царів 
досить умовне, а сам звичай не підтверджується багатьма письмовими 
джерелами про цей народ18. Не поділяв думки про наявність зміни форми 
голови у царів “білих гунів” і Е. Дінгвелл. У спеціальній роботі, присвяченій 
цій практиці, автор говорить, що монетне зображення є лише символічною 
еманацією священної особи царя19. 

Спостереження Ш. Уйфальві поділяли й декілька радянських 
антропологів, які співставили вже відому ефталітську монетну серію з 
зображеннями на кушанських монетах20. С. Толстов, посилаючись на роботу 
Ш. Уйфальві, вбачав черепну деформацію у правителів Кушанів Віми 
Кадфіза II та Васудеви, звертаючи увагу на можливу деформацію голови на 
монеті Герая, він вважає цей факт додатковим аргументом на користь 
“кушанського” походження цієї серії21. Пізніше деформація була виявлена 
також на монетах Канішки і Хувішки22. Фрески та пластика з комплексу 
палацу в Халчеяні (Південно-Західний Узбекистан), демонструє дуже 
близьку форму голови й зачіски із зображенням Герая23, що повністю 
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підтверджує версію про наявність навмисної деформації голови серед 
тохарсько-юечжийської еліти24. 

Масштабні археологічні дослідження межиріччя Оксу та Яксарту дали 
новий матеріал для вивчення ранньосередньовічних іраномовних спільнот, 
зокрема, етногенезу ефталітів. З формуванням останніх С. Толстов пов’язував 
пізньокушанський етап т. зв. культури “болотяних городищ” Східного 
Приаралля25. Характерно, що саме у Східному Приараллі (гирлі Сирдар’ї) 
історики пізньої Хань локалізують північно-східні землі Кангюя – 
Яньцай/Аланья26. Подальші дослідження цього регіону дозволяють нам 
цілком впевнено співвідносити джетиасарську і середньосирдар’їнську 
культури кушано-афригидського часу (II–IV ст.) з середньоазійським етапом 
історії ефталітів27. Важливими для нас також є численні паралелі в 
матеріальній культурі Східного Приаралля з західними світом пізніх 
сарматів, які ще тільки чекають того, щоб бути вписаними у належний 
контекст етнополітичної історії кочовиків Євразії28. 

Однією з яскравих рис культури городищ типу ур. Джети-Асар є 
широке розповсюдження звичаю штучної черепної деформації29. В 
краніологічних серіях з цих пам’яток (курганні, ґрунтові, склепові, оссуарні 
поховання) сліди навмисної краніопластики зустрічаються до 80–100 %30, що 
зближує археологічні культури Східного Приаралля з пізньосарматськими 
старожитностями Східної Європи. З іншого боку, така частота деформантів в 
кушано-афригідський час на терені північно-східних кордонів Кангюя 
заповнює вакуум аналогічних знахідок для пам’яток ефталітської доби більш 
південних регіонів31. 

Концентрація уваги на зображенні краніопластики ефталітських ябґу, 
напевно, відволікла дослідників від деталей другого плану на монетному 
полі32. Мова йде, в першу чергу, про тамгу типу , яка є загальною для 
більшості ефталітських карбувань, знайдених в Кабулустані. Перші 
дослідники-нумізмати цієї серії загалом вірно вказали “північно-західний” 
напрям походження цього знаку: Е. Дроуен, Р. Гришман та Р. Ґьобль 
пов’язували цю тамгу з Соґдіаною33, а Г. Джанкер підносив подібні знаки до 
Трансоксії34. С. Толстов, не зважаючи на його деякий “хорезмоцентризм” у 
виділенні циклу аналогій тамг кушанських та ефталітських монет, вперше 
вірно помітив близькість хорезмських і північнопричорноморських тамг, в 
першу чергу тамг Боспорського царства. На його думку, поява на Боспорі в 
перші століття н. е. морфологічно схожих до схеми тамги  знаків 
пояснюється залежністю прийшлої аланської орди від канґюйських 
Сіявушидів35. Більш обережні висновки з широкого кола аналогій цьому 
знаку в іраномовних спільнотах робить Б. Литвинський, який бачить в ньому 
“споконвічний скіфо-сармато-аланський” символ ‘xwřn’36. 

У Північному Причорномор’ї цей тип тамги, добре відомий за 
численними знахідками перших століть н. е., традиційно співвідноситься з 
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іменем боспорського царя Інінфімея (235–240 рр.)37. Цікаво, що приблизно з 
середини III ст. серед царських імен Боспору на деякий час зникає фракійська 
антропоніміка й традиційний римський патронім, властивий старій 
боспорській династії. Їм на зміну приходять іранські імена – Інінфімей, 
Фарзанс, Тейран, Хедосб, Фофорс. Час їх недовгих правлінь, явна різниця їх 
тамги від складно утворених “триденсів” Юліїв-Тіберіїв, а також пасаж 
візантійського історика V ст. Зосими про припинення царського роду на 
Боспорі й прихід до влади “негідних людей”, змушує вбачати в них 
аланських, або, якщо бути обережнішим, іраномовних узурпаторів38. 

Знаменним є той факт, що ім’я та тамга боспорського Інінфімея дуже 
близькі до імені й знаку царя Інінсмея, який карбував срібну монету в Ольвії 
з 80 по 83 рр.39. Подібне кореневе співзвуччя вбачають і в іменах 
попередника Інінсмея – Фарзоя та боспорського царя Фарзанса (253–
254 рр.)40. На підставі цього було зроблено припущення, що царі, які 
контролювали в другій половині І ст. Ольвію і низка боспорських династів 
III ст. належали до одного степового роду,41 а корпус похідних тамг від знаку 
Інінсмея/Інінфімея маркував вищу знать Азіатської та Європейської 
Сарматії42. 

Такий комплекс ознак “штучна деформація черепа + тамга типу 
Інінфімея” є характерним не тільки для ефталітських ябґу.  

Правда, поки нам відоме лише одне поховання зі слідами черепної 
деформації рубежу ер в південних районах Таджикистану, що безперечно, 
інтерпретується як “царське”. Мова йде про VI жіноче поховання некрополю 
Тіллятепе, яке належало, вірогідно, жінці одного з “п’яти юечжийських 
княжих домів”43, які утворились на руїнах Греко-Бактрії, а згодом увійшли до 
Кушанського царства44. 

Дуже схоже з Тіллятепе культурно-семантичним контекстом, речовим 
комплексом та, частково, поховальним обрядом елітне поховання в кургані 
10 Кобяковського могильника. Це жіноче поховання поки що єдине не 
пограбоване для серії поховальних комплексів нижньодонської Аланії I–
початку II ст., де зустрічається подібна схема тамг45. Череп похованої тут 
жінки також мав сліди кільцевої деформації46. 

Знаходять штучно деформовані черепи і в деяких елітних могильниках 
(“Goldgrab” або “Reihengrab”) гунського часу у Центральній та Західній 
Європі. Датуються ці “княжі” поховання Реґьой (Тольна, Угорщина)47, 
Еран/Мульт (Нормандія, Франція), Хохфельден (Ельзас, Франція)48 
початком–другою половиною V ст. Зазначимо, що більшість з них – жіночі. 
Важче дати етнокультурну атрибуцію цим пам’яткам гунської доби – речі та 
поховальний обряд дозволяють визначити лише загальні дунайські та 
кочівницькі (північнопонтійські) компоненти, що не конкретизує етнос49. 
Проте і тут знахідки деформованих черепів супроводжують речі, марковані 
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тамгою  (Жан-Фат, Франція). Цю сталу комбінацію М. Казанський включає 
до об’єктів алано-сарматського походження50. 

Фіксовані аналогії кангюйсько-кушанського, сасанідського та 
індійського карбування без сумніву відображають політичні претензії 
ефталітських ябґу V–VI ст., які вийшли з середовища іраномовних номадів 
Східного Приаралля. Можна припустити, що потестарні традиції тохаро-
кангюйського середовища Кушанського царства були засвоєні 
різноспрямованими векторами міграцій іраномовних кочовиків у II–IV ст.: 
південно-східним – на основі якого згодом виникли державні утворення 
ефталітів; північно-західним – аланською ордою, яка осіла на Нижньому Доні 
та Північному Кавказі і брала активну участь в історії Боспору перших 
століть н. е., а згодом, і в європейських походах гунів. Таким чином, 
синхронне поширення звичаю штучної деформації голови і тамги типу 
Інінфімея на території від Паміру до Піренеїв яскраво ілюструє останній етап 
впливу “іранського фактору” в євразійській історії. 
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A new series of Hephthalite coins is published in this article. On the basis of coins 

iconography chronology and dissemination of practice artificial cranial deformation at 
some groups of Iranian nomads is discussed. Finds of purposely deformed skulls and 
Ininphimei’s tamga examination give the author chance background to delineate the area of 
this custom and the sign transmitters in III–VI centuries AD, at East Aral Sea Coast of the 
Kushan time.  
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